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Mirė Tomas Nrus-- 
Naruševičius 
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Septyni žmonės užsimšė 
aeroplanui sudužus

5 kiti mirtinai sužeisti; lėktu
vas paėmęs daugiau, nei ga
lėjęs, pasažierių

Lietuvos diktatoriai dar 
aršiau prigniaužė spaudą
7 žmonės užsimušė, 5 mirtinai 
užsigavo aeroplanui sudužus
Mirė Tomas Norus 

Naruševičius
Spauda Lietuvoj dar ar 

šiau suvaržyta
VVASHINGTON, 1). C., rūgs. 

17. [Iš Lietuvos Pasiuntinybes 
Amerikai]. — Elta praneša, 
kad rugsėjo šešioliktą dieną 
mirė Tomas Naruševičius.

laikraščiai verčiami skelbti 
valdžios pranešimus, be Jokių 
dėl jų komentarų

• NEVV BRUNSWICK, N. J., 
rūgs. 18. — Septyni asmenys 
vakar užsimušė ir penki pavo
jingai, tur būt mirtinai, užsi
gavo, nukritus žemėn milžiniš
koms Fokkero monoplanui, ku
riuo dvylika asmenų buvo i šie 
kę iš Hadley aviac.'jos lauko 
dėl pramogos dešimtį minučių 
paskraidyti ore.

Aeroplanui pilotavo oro paš
to pilotas Harry Ghanciler, 
kurą irgi užsimušė.

Reynolds Airvvays korporaci
ja, kuriai priklausė aeroplanas, 
per kelias dienas skelbė, kad 
šeštadienį ji pigiai vežiosianti 
pasažierius, imdama už dešimtį 
minučių po vieną centą nuo 
svaro. Paprastai imama nuo 
$5 iki $20 nuo žmogaus. Dėlto 
tą dieną į aviacijos lauką su
plaukė tūkstančiai žmonių, no-

Tomas Norus-Naruševičius 
buvo kilęs iš Daugirdų. Kroke- 
laukio valsčiaus, Alytaus ap
skrities. Profesija buvo Inžinie
rius, baigęs aukštąją technikos 
mokyklą Maskvoj. 1918 metais 
jis buvo atvykęs į Ameriką 
informuoti čia lietuvius apie 
Lietuvą. Kurį laiką jis buvo 
čia savo laiku žinomo Vykdo
mojo Komiteto Washlng:one 
pirmininku. 1920 metais Jis, 
kartu su Augustinu Voldema
ru, atstovavo Lietuvai 
Sąjungos konferencijoj
voje, vėliau buvo Lietuvos 
stovas Londone, Paryžiuje.

Buvo girdėt, kad dabar 
. buvo skiriamas Lietuvos

siuntiniu \Vashingtone, vietoj: 
iki šiol buvusio p. Bizausko.

RYGA, Latvija, rūgs. 18. — 
Karinė diktatūra Lietuvoj dar 
smarkiau suvaržė spaudą. Vi
siems laikraščiams įsakyta, kadjrėjusių pigiai palakstyti ore, ir

Tautų
Gene-

at-

jis 
pa-

Illinois Darbo Federacija 
pasmerkia pacifizma.

Pacifizmas ir internacionaliz
mas esą organizuotų Ameri
kos darbininkų priešai

EAST ST. LOUI1S, III., rūgs. 
18. — Nežiūrint griežtos pa
žangesniųjų delegatų opozici
jos, Illinois Darbo Federacijos 
konvencija vakarykščiame po
sėdy dauguma balsų priėmė re
zoliuciją, kuria pasmerkiama 
internacionalizmas Ir pacifiz
mas. Rezoliucijos autorius/- 
Chicagos Track Layers’ unijos 
562 lokalo atstovas A. F. O- 
brill, pareiškė, kad internacio
nalizmas ir pacifizmas esą prie
šingi Amerikos darbininkų in
teresams, o todėl organizuotie
ji šio krašto algapelniai tur| 
kovoti prieš juos.

OpG2‘rijai prieš 
vadovavo Chicagos 
mokyklų mokytojai
Meade ir p-lė Beulah 
heimer.

valdžios proklamacijos butų per 
dvi dienas paeiliu skelbiamos 
be jokių pakeitimų ir be jokių 
pastabų.

Laikraščiams užginta skelbti 
pranešimai apie mitingus ar 
paskaitas, kol nebus gautas iš 
karo komendanto ar apskrities 
viršininko tam tikras raštiškas1 
leidimas.

Už nesilaikymą šitokių val
džios įsakymų nusikartus* | 
bus bąudžiami 5,000 litų pini
gine pabauda ir trimis mene
siais kalėjimo.

Lietuvos spaudą smaugia ka-'kad ties Jenčengho, 
ro cenzūra jau nuo praeitų1 provincijoje per i 
metų gruodžio mėnesio pervers-'dienas btivo dideli mūšiai tarp 
mo, kai karininkai ir klerikalai šiaurės Kinų armijų ir 
smurtu pasigrobė valdžią į sa- Čionių” 
vo rankas, paleido Seimą ir į- no jėgų, ir kad tuose mūšiuose 
steigė diktatūrą.

Pasak oficialinio 
valdžios pranešimo, karo Komi-1 
sijos tardymai sukilimo TAuia- 
gėje esą pabaigti. Septyni va-'j 
dai sušaudyti, penki pasmerkti į 
kalėjimui iki 
aštuoni vadai 
smo teisiami.

Tarp kelių 
per praeitą savaitę socialdemo
kratų ir kitų kairiųjų partijų 
narių, daugelis buvox Seimo na
riai, kurie dabar kaltinami dėl 
sąmokslo 
Be abejo, 
smerktas

aeroplanų kompanija darė gerą 
biznį. Sako, kad su šiuo mono
planu atsitikus nelaimė dėl to, 
kad į jį buvo prfimta perdaug 
pasažierių: monoplanas 
statytas tik aštuoniems 

' nėms gabenti, ‘o jis šį 
I paėmęs dvy’iką žmonių.

buvęs 
žmo- 

kartą

17 090 K;ny kareivių kri 
to dideliuose mūšiuose
PEKINAS, .Kinai, nigs. 18. 

— Gauti Čia pranešimai, sakę, 
, Honano 

pastaras dvi

krikš-
generolo Feng Juhsia-

kritę daugiau kaip 7,000 karei-
Lietuvos į v’lJ*

gyvos galvos, o 
dar bus Karo tei-

dešimčių suimtų

diktatūrai nuversti, 
ne vienas dar dus pa- 
mirti.
laikraščiai diskusuoja

Krašto

rezoliuciją 
aukštesnių, 
James A.

Borais -

4 š 918 TELGILM
Specialinis bankas Ja

ponijos finansams 
atgaivinti

TOKIO, Japonija, rūgs. 18.— 
Konferencijoj tarp Japonijos 
Banko atstovų ir Mitsui, Mit- 
subiši, Jasuda ir Sumitorno 
bankų sutarta įsteigt! ban
ką, kurio uždavinys bus sudo
roti reikalus tų bankų, kurie 
turėjo užsidaryti per balandžio 
mėnesį įvykusį finansinį krizį 
Japonijoj. Nauja finansinė įs
taiga bus žinoma Showa banko sala, į pietų vakarus nuo Kiu- 
vardu. Naujasai bankas busĮsiu, paskendo 114 žvejų valčių
įkurtas su 10 milionų jenų'ir žuvo septynios dešimtys žve- 
($5,000,000) kapitalo. 'jų.

Kauno 
dabar projektuojamą 
konstitucijos keitimą. Dabarti
niai diktatoriai siekia konstitu
ciją pakeisti taip, kad ir atei
ty, kaj bus paskelbti rinkimai, 
jie galėtų pasilikti valdžioj. ,

Diktatoriai nutarė sumažinti 
Seimo narių skaičių taip, kad 
vietoj 85 butų renkami tik 35, 
tai yra, vienas atstovas* nuo 
60,000 gyventojų, užuot n Jo 
25,000, kaip kad iki šioi buvo.

Agitacija, kad atstovais bu
tų renkami asmenys, 
nesni kaip 21 metų 
dabar vėl pakeista 
kad butų renkami 
kaip 30 metų, ir 
butų ’ renkamas
metams, užuot trejiems, 
iki šiol kad buvo.

Britų angliakasių sek- 
rotorius Cook ima

mas į nagft

ne jau-1 gina.
amžiaus, 

agitacija, 
jaunesnine

kad Seimas 
penkeriems

Kaip

70 japonų žvejų žuvo
TOKIO, Japonija, rūgs. 18.— 

Oficialinčmis žiniomis, per 
pastarąjį tifoną ties Amakosa

LONDONAS, nigs. 18. — 
Angliakasių unijos sekretorius 
A. J. Cook šaukiamas kaip ant
radienį - [rytoj] prisistatyti 
Angliakasių Federacijos vykdo
majam komitetui ir pasiaiškin
ti škotų atstovams, ką jis turė
jęs omenėj, pareikšdamas 
Edinburgo suvažiavime, kad 
kai kurie škotų vadai Kas sj> 
vaitė gauną iš Maskvos algas. 
Cook tuomet buvo pasakęs ši
taip:

“Škotuose yra tokių vadų, 
kurie visados prisirengę pulti 
sovietų Rusiją, nors per ang
liakasių streiką jiems buvo 
mokamos algos pinigais, Kurie 
ateidavo iš Rusijos. Viena tik 
Škotija pasinaudojo 186,000 
svarų sterlingų (apie 930,00 > 
dolerių), kurių 140,000 
(apie 700,000 dolerių) 
gauta iš ^Rusijos.”

škotų angliakasių 
griežtai šį Cooko priekaištą nu-

svarų 
buvo

unija

“Paskendęs” su 900 
žmonių jaopnų laivas 

atvyko į uostą
TOKIO, Japonija, nigs, 18.

- Gauta pranešimas, kad japo
nų garlaivis Wusung Maru, 
apie kurį pirmiau buvo praneš
ta, kad jis per 
paskendęs ties 
su 900 žmonių, 
kęs į Hokodate. 
vas skaudžiai
devyni jo įgulos žmonės buvo 
vilnių nublokšti į jūres ir žu
vę, bet visi kiti išlikę sveiki.

smarkių audrų 
Kurilų salomis 

dabar atpiau- 
Per audrą lai- 
nuken tėjęs, ir

Indianoj gubernatorius Ed.' Jackson, kuris grand jury ap
kaltintas už korupciją — bandymų papirkti pirmesnįjį guberna
torių Melra, kuris tik keletą dienų atgal liko paliuosuotas iš ka^ 
Įėjimo, išsėdėjęs ten virš trijų metų laiko.

Sausas bus lenky Zwi$z-i Brazilija irgi suvaržo 
ko Narodowo seimas spaudos laisvę

Vyriausybė suėmė $18,000 ver
tės “gūžės”, atgabentos ta
riamai Zvviązko seimui

Priėmė įstatymą, duodantį vy
riausybei galios uždaryti 
kiekvieną jai nepatinkamą 
laikraštį

RIO DE JANEIRO, BrazilK 
lenkui ja, rūgs. 18. —■ Vyriausybei 
Zwią—pavyko pravesti kongrese nau- 

turinti jų spaudos suvaržymo įstaty-

Didžiausia Amerikoj 
savišalpos organizacija, 
zek Narodovvy Polski, 
apie 250,000 narių, šiandie pra- mą. Einant tuo įstatymu, vy- 
deda Sherman Motely, Chica- riausybė gali uždaryti kiekvie 
goj, savo 25-tą trimetinį sel- ną laikraštį, kuris jos nuomo- 
mą, kuris tęsis keletą dienų.

Ryšy su seimu atsitiko daly
kas, kuris, šiaip ar taip, galėjo 
u gadint lenkėms --- ----

Mat prohibicijos 
vakar suėmė du 
zkovcu, Antonį 
,Wayne kauntės, 
administratorį, 
Nowakowskį, turtingą detroi- 
tietį, atgabenusius į Chicagą 
dvyliką skrynių puikių likto
rių, vertės viso apie $18,Q00. 
Gėrimai jau buvo pristatyti į 
Shermano viešbutį, bet prohi
bicijos agentai kaž-kaip suuodė 
ir konfiskavo, kartu' areštuoda
mi ir jų pristatytojus. Kos- 
cinskis, sako, prisipažinęs, kad 
tie svaigieji gėrimai buvę atga
benti Lenkų Zvviązko Narcdo- 
wo seimui, "kuris įvyks šią sa
vaitę.

Be daugybes grynių gryniau
sios Kanados degtinės, skry-' 
niose buvę nemaža konjako ir 
įvairių kitų brangių gėrimų.

ne kenkia visuomenėj ramu
mui, arba užgauna visuomene- 
dorovę propagavimu komunis- 

j ar kitokių politinių ir so- 
gerą ūpą. doktrinų, arba kriti
vyilausy ė. |<uoja vaM^jOjl dJrbuS.

stambiu zwią- .
A. Kosclnskį, 
Mich., pu'jlic 

ir Aleksandrą
Britų lakūnams skridi

mas per Atlantą 
nepavyko

lakūnams, 
kom. Fitz- 
per Atlan- 
nepavyko.

BULLYBUNN1ON, 
rūgs. 18. — Britų 
kapt. Macintosh ir 
maurice’ui, skristi 
tą į New Yorką
Penktadienį po pietų išskridę iš 
Dublino monoplanu “Prlncess 
Xenia”, dėl smarkaus priešin
go vėjo ir tirštos miglos tą pa
čią naktį jie buvo priversti nu
sileisti žemėn netoli nuo Shan- 
nono upės žiočių, šešias mylias 
nuo šio pajūrio rezorto.

Žemes drebėjimai
Telegramų pranešimais, įvai

riose Kabfornijos ir Nevados 
~ vietose šeštadienio naktį buvo 

jaustas žemės drebėjimas.
Iš Belgrado praneša, kad šeš

tadienį po pietų ten ir kitose 
Jugoslavijos vietos buvo jausti 
žemės supurtymai.

tinis oro biuras šiai dienai pra- L<ltvilJ flisistlli grūmoja 
našauja: žydams pogromais

RYGA, Latvija, rūgs. 18. — 
Bendrai gražu ir vėsu; stip- Daugelis žydų rabinų Latvijoj 

rokas žiemių vakarų vėj s.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai 73° F.

i gavo grumojamų laiškų, ku- 
( riuose įspėjama, kad jei naujas 

buvo pilietybės įstatymas, suteikiąs 
• visiems žydams Latvijoj pilie

čių teises, busiąs priimtas, tai
Šiandie saulė teka 6:33, Ici- žydai susilauksią pogromų.

džiasi 6.55. Mėnuo teka 12*03 
ryto.

Grumojami laiškai, matyt, 
sutaisyti latvių fašistų.

Briand išgelbėjo sovietu 
ambasadoriy

Kurio atšaukimo reikalavo 
Franci jos konservatoriai; de
rybos su Maskva tęsis

PARYŽIUS, rūgs. 18. —Ka
bineto mitinge, laikytame va
sariniame prezidento Doumer- 
gue rūmuose, užsienio reikalų 
ministeriui Briandui, kurs ką 
tik grįžo iš Genevos, pavyko 
išgelbėti sovietų ambasadoriaus 
Rakovskio kailis, o taipjau ir 
Frančijos-Rusijos santykiai.

Franci jos konservatoriai
mat reikalavo, kad Rakovskis 
butų išguitas laukan užtai, 
kad jis pasirašė Rusų komu
nistų manifestą, kuriuo sveti
mų valstybių kareiviai ragrna- 
mi stoti į Raudonąją armiją.

Kabineto posėdžio praneši
mas sako, kad nebūtų jo*kio pa
teisinimo nutraukti šį momen
tą santykius su sovietų Musija, 
ir kabinetas instruktavęs užsie
nio reikalų ministerį tęsti to
liau .pertraktacijas su Maskva 
dėl nepuolimo ir draugingumo 
sutarties.

Lietuvoj esę ramu
ELTA nugina pranešimus apie 

kautynes, visuotiną streiką 
ir suėmimą 2,000 asmenų

VVASHINGTON, I). C., rūgs. 
17. [Iš Lietuvos Pasiuntinybei 
Amerikai]. Elta praneša: 
Užsienio laikraščiuose tilpo žv- 
nių, kad Tauragės apylinkėje 
tarp kariuomenės ir sukilėlių 
įvyko ar vyksta smarkios ko
vos; kad suimti Darbo Federa
cijos vadai; kad paskelbtas vi
suotinas streikas; kad krašte 
apsiausties stovis; kad šaudo
mi moksleiviai; kad su*m;a 
virš d’icjų tūkstančių žmoni’.

Tos žinios yra neteisingo . 
Krašte ramu. Jokių streikų i 
susirėmimų nėra. Pasilieka t:\ 
karo stovis. Moksleivių nesi 
šaudyta. Buvo suimta apie 2(4) 
asmenų, bet dalis paleisiu.

7 franeuzų komunistą’ 
nuteisti kalėti

PARYŽIUS, rūgs. 18. —Sep
tyni komunistai buvo teismo 
pasmerkti kalėti nuo dvejų iki 
ketvertų metų. Jie buvo kalti
nami dėl kurstymo Franci j cs 
kareivių neklausyti savo virši
ninkų. Tarp nuteistųjų yra 
trijų komunistų laikraščių re
daktoriai ir komunistinės darbo 
federacijos sekretorius Mo.- 
mousseau. Nuteistieji Žada 
apeliuoti. *

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Lietuvos žinios.
Iš Lietuvos eksportuo

jama daugiau arklių
KAUNAS. — 1927 metų pir

majame pusmetyje išvežta iŠ 
Lietuvos į kitus kraštus 15,300 
įvairios veislės arklių už 6,700,- 
000 litų.

Tuo tarpu praėjusiais metais 
pirmas pusmetis davė tik 2,- 
600,000 litų‘pajamų; arklių bu
vo išvežta 4,788, t. y. mažiau 
tris kartus.

Daugiausia perkami vietinės 
lietuviškos veilsės arkliai lau
ko darbams į Belgiją, Olandiją 
ir Angliją. Lietuviškas arklys 
laikomas labai ištvermingu lau^ 
ko darbams.

.Komunistai Klaipėdos 
krašte

KLAIPĖDA, rugp. 29. (Et- 
ta). — Pereitą sekmadienj 
Klaipėdos pasienio jM)licija su
laikė Pagėgių Panemunėj 3 ko
munistų agentus, nešusius per 
sieną į Klaipėdos kraštą pllnuf 
portfelius įvairios komunistinės 
literatūros lietuvių, vokiečių it 
rusų kalbomis. Pažymėtina, 
kad net stumtųjų portfeliai už
antspauduoti Tilžės komunistų 
antspaudu. Suimtieji pristatyti 
karo komendantui. Eina tardy
mas. ' c

SUŽEIDĖ 6 KELEIVIUS
KAUNAS. — Rugpiučio 23 

dieną siaurajam Šiaulių Biržų 
geležinkelių ruože tarp Sukio- 
rių ir Stočiunų 3P kilm. atstu
mu nuo Stačiūnų nugriuvo 
2 vagonai ir vienas pusvago- 
nis prikrauti skudurais. Griū
vant sužeisti šeši keleiviai; ki
ti jų sunkiai sužeisti. Trauki
nys išėjo 22 v. 40 min. Nuken
tėjusieji traukiniu nugabenti į 
Šiaulius.

Crissinger patsitraukia 
iš Federal Reserve 

komisijos
WASHINGT()NAS, rūgs. 18. 

— Daniei It. Crissinger, Fede
ral Reserve komisijos pirminin
kas, iš tos vietos rezignavo. 
Prezidentas Coolidge jo atsista
tydinimą priėmė. Crissin^er ei
na į privatini biznį.

Nupuolė 500 pėdų; koją niks
telėjo

JACKSONVILLE, III., rūgs. 
18 — Oro akrobatas bandė 
dvigubu parašiutu nusileisti že
mėn iš aeroplano, 50U pėdų 
aukštumoj. Vienas parašiutų 
betgi neišsiskėtė, ir akrobatas, 
Robert Stegar, nukrito Žemėn. 
Jis nėužsigavo, tik vieną Koją 
nikstelėjo.

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
^lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas Įeina | patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais taipgi per skyrius ir paltą ii kitą 
miestų

• 4 3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteikė 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TU BUČ IO APTIEK A, 233 E. 116th Street 
TUPIKAICIO APT1EKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEK A, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
Chicago, III.1739 So. Halsted St
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

14-tos gatvės apielinkė Ar tai ne puikus ir ne iškilmingas /<?K5mtf.i?~BRIGGS Į Town of Lake

Musų artistas Pilka
Musų nauįienictis gavo nuo 

artisto St. Pilkos laiškelį, ku
riame jis praneša, kad buvo
jamas Bostono priemiesty (!X>r- 
chester, Mass.) ir leisdamas va
saros atostogas, jisai rengiasi 
prie žiemos sezono. Jisai esąs 
išstudijavęs daugelį teatro vei
kalų ir kai kuriuos numatęs 
tinkamais statyti scenon atei- 
l»antį sezoną.

Artistas Pilka gavo dar paso 
prailginimą iki ateinančios va
saros. Iš visko matyt, kad ar
tistas Pilka galės mums pasta
tyti keletą veikalų. Jisai gal at-

laiško galima numatyt, 1x4 tai 
priklausys nuo aplinkybių.

Artistas Pilka jaučiąsis ge
rai ir turįs energijos kupinai, 
ir lodei trumpoj ateity jisai vėl 
pradės gastroliuoti įx) lietuvių 
kolionijas. Suprantama, jisai 
pirma pradės nuo “rytų”, o 
paskui trauksis vis arčiau į va
karus kol pasieks Chicagą.

Artistas Pilka praeitą žiemą 
pastatė gerų veikalų Chicagoje 
ir jo pastatyti veikalai scenoje 
paliko numyse gerą įspūdį.

Taigi aš veliju artistui SI. 
Pilkai jau pradėt darbuotis, nes 
musų publika apie jį jau pra
deda mąstyti. —Naujienietis.

Šarkis Chic&goj
Šarkis atvyko Chicagon. Jis 

aplankė l^ake Vilią, Illinois, kur 
čempionas kumštininkas Tu- 
nney treniruojasi. Karkis šne
kėjosi kurį laiką su Tunney. 
Šarkis, sakoma, rengėsi aplan
kyti ir kempę, kur treniruoja
si Dempsey. Kai Šarkio pa
klausta, kuris kumštininkų — 
Dempsey a”r Tunney — laimės, 
jis atsisakė pranašauti.

Antradieny j, rugsėjo 20, Tu- 
nncy ir Dempsey turės stoti 
teisman, kadangi kunigas El- 
mer \Villiams reikalauja in- 
džionkšeno, kuris uždraustų jų 
kumštynes, rengiamas ketvir
tadieny j.

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingu žinių

Swallow

Lietuvos kunigaikščio Vytau
to Benas laikė mėnesinį susi
rinkimą adresu 1900 Union 
avė. Pirmininkas A. Rupšis ati
darė susirinkimą, paprašė visus 
ramiai užsilaikyti. Sekretorius 
Keturakis perskaitę protokolą 
iš pereito susirinkimo. Protoko
las priimtas kaip vienu baisu.

Neatsilankė pirmtajĮnlko pa
dėjėjas, kuriuo buvo išrinktas 
Antanas Stanevičius. Finansų 
raštininku išrinkta D. Zinkus, 
marširik;.-- L. Burba.

Buvo atsilankę atstovai iš 
draugysčių reikale su renginį 
koncerto Lietuvių Auditorijos 
labui. Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Benas neatsisakė pri
imti pakvietimą. Bet kadangi 
susirinkimo diena buvo labai 
šilta, tai daug muzikantų susi- į 
rinkimai! neatsilankė, toęįei .mes 
tą pakvietimą svarstyti atidė
jome ateinančiam antradieniui.

Vytauto Benas buvo j įrašy
tas pagroti “kalakutų” dienoj 
Auditorijos rengiamam Koncer- i 
tp. Vytauto Benas niekuomet 
neatsisako patarnauti, jei tik j 
galima, nes Beno nariai žino,! 
kad jie gyvena lietuvių tarpe.

* —Koresp.

“Ou keliu" Mest Sidėj
Meldažio svetainėje, 

Sidėje, Vaičkaus teatras 
antru kartu “Du keliu.*^

Meldažio svetainė yra 
žymėjusi savo nepaprastai ge
ra akustika ir administracijos

West 
stato

rieke: acljų 
taipogi 

jau qup 
vcalras

sigirti Lietuvių Auditorija. Ar
tistai džiaugiasi, kad tenai 
jiems pasiseks tą veikalą dar 
geriau suvaidinti, kaip Audito
rijoj. Pasirodo p. Meldažis pa- i 
gamino ir gražių 
scenai. Pati svetaine 
išmalevota ir turtirt 
lemta, kad Vaičkaus
pirmas įžengė į Lietuvių Audi
toriją po jos pagražinimo n 
pirmas pradės vaidinti po va
saros atostogų švarioj, simpa
tingoj Meldažio svetainėje.

Vaičkaus teatras pirmu kar-! 
tu turės vaidinimą toj svetai
nėje ir \Vest Sidiečiai džiaugia-, 
si, kad jų nepamiršo.

P. Meldažis pataria Vaičkaus 
teatrui kas mėnesį duoti vaidi
nimus jo svetainėje, už geras 
pasekmes jis .garantuoja, nes 
\Vest Sidiečiai yra smart vyrai,Į 
jie moka įvertinti ir pasidžiau
gti visais musų išeivijos gyve-

AR JUS BANDĖT

SWALLOW
KAVA,

Ji yra gardi!

Jūsų groserninkas par
duoda ją

Coffee Mills.
CHICACO, ILLINOIS.

Ne Atidėliokite Ilgiau
Jsiveskit namų apčildymo reikme
nis j savo namų ateinančiai žie
mai — už keletu dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykit j nlusų ofisų, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis.

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planų dykai.

IR JAU PRADEDI MANYTI 
KAD TURI NUSTOTI R U

M. LEVY & co
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ

'i'clef. na;« j vi».u« deparlmentus — Calumet 0614-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Sagin»w 4847

BRAŠKEJ/MAS

JEI IŠ RYTO ATSIKELIANT 
TAU DRASKO GERKLĘ |R d- 
GARETO SKONIS PASIDARO 
BJAURUS J

-IR TAVO KOSUL4S YRA BAI
SESNIS, NEGU KAD SECOND MANO 
AUTOMOBILIO BRAŠKE J/MAS

IR ŠTAI DRAUGAS TAU ĮKALBA, 
KAD RUKAI NEATSAKANČIU RŪŠĮ.

IR TU PASIRENKI OLD GOLDJS 
IR SURANDI, KAD VEŽIMĄ. IŠ
RŪKĘS KOSULIO NEGAUNI I

Old Gold
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas

OH-H-H 0OY • ar 
TAI NE PmKUS*iR NE 
IŠKIL-L-LMINGAS JAUSMAS?

Išrūkysi vežimą ir kosulio neturėsi.
\ ryodukiM p. Loriiiart Co., Uu

irime prakilniais darbais ir žy- 
! giais, , 

Valio West Sidiečiai.
Vaičkaus Teatro Direkcija.

SLA. 6-to APSKRIČIO SUVA
ŽIAVIMAS, RUGSĖJO 25 (L, 

S. CHICAGO, BESSEMER 
PARK SALĖJE

Ooak Forest, III. įstaigos

18-tos gatvės apielinkė
Romai siaučia

Trečiadienio vakare, devintai 
va’andai pasibaigus, berneliai 
buvo užpuolę lietuvių valgyklą, 
kuri randasi ant kampo 18-tos 
gatvės Nevvberry avė., pirma 
gatvė nuo Halsted.

Būrys išsigėrusių bernelių su
sėdo prie valgyklos durų. Žmo
gus norėjo įeiti valgyklom 
Berneliai neleido. Išėjo valgyk
los savininkas ir paprašė pra
leisti žmogų vidun. To berne
liams ir užteko. Jie nusitarė 
“pamokinti” valgyklos savinin
ką.

Kiek vėliau jie mėgino su
mušti jį, kai jis buvo išėjęs 
laukan ir atsisėdęs prie valgyk
los durų. Bet savininkas pa
spruko vidun.’Tada berneliai iš
daužė valgyklos langus. Bume
lių tarpe pažinta ir vienas lie
tuvių tėvų sūnūs.

Vėliaus buvo išimta vvarantas 
prieš kai kuriuos lamelius. Trys 
įų, sakoma, nugabenti policijos 
stoti n prisipažinę. Jieškota ir 
minėto lietuvių vaikezo, bet po
licija nesurado jo namuose.

Ir tai tie bumeliai ne kokie 
vaikiščiai dešimties arba vienuo
likos metų. įje. Tai jau suau
gę jauni vyrai po 19 -20 me
tų amžiaus. Vaikus dar galima 
sudraustų Bet tokių suaugusių 
bernų, tai jau atsiginti sunku.

—Reporteris.

Jau artinasi šio didžio ap
skričio konferencija, šeštas ap
skritys taip sparčiai au^a kuo
pomis, lyg grybai po lietaus. 
Kaip teko girdėti, šiame suva
žiavime prisidės kelios kuopos, 
kurios atsikratė bolševikiškos 
politikos. Reikėti^ visiems 1___
nariams aktyviai pasidarbuoti 
savo kuopose, o pamatysime 
greit kiek “jų” yra.

Paliegepų .įstaigos 
----

Čia randasi paliegėliams 
Cook pavieto namai, kuriuose 
esama į 5,000 žmonių. Visokių 
tautų terpe randasi ir apie 
50 lietuvių.

skaityti (nes tokioj padėly esą 
•me, kad 
pirkti), 
dėkingi.

Kai kurie turi giminių arba

Marpuette Park
p-laŠiuo laiku sunkiai serga 

A. Senulienė, gyvenanti 6955

■' 7...... .

P-lė Stella Pivorunaitė, bai
gusi pilną aukštesnės mokyk
los kursą, išėjusi 3 ipetų Nor
mai College kursą ir užbaigusi 
2 metų mokslą North W esteri i 
University, gavo darbą kaip 
mokytojos-klerko ir padėjėjos 
mokyklos vedėjo Stevvart yie-, 
šojoj mokykloj, 46th ir. Sd. 
Hermitage avė. * “

P-A Fivarunajtė yra darbš
ti ir gabi lietuvaitė, gyvenanti 
4(522 S. Marshfield avė. t
•^ Gavimas to darbo, kajp šie
met, buvo ytin sunkus, nors 
p-lė Pivorunaitė yra pilnai jam 
kvalifikuota. Dalykas toks, kad 
ieškojusių darbo buvo keletą 
kartų daugiau, negu vietų. 1X4 
gavimo 
kreditas 
lietuvių 
kliubui.

darbo šiai lietuvaitei 
tenka Town of Lake 
13 wardos boosterlų

' * * *
Mayoras ThoAipsonas, važi

nėjęs po vietas, kurios buvo 
šiemet iHikentėj tįsios dėl potvi- 
nių, sugrįžta Chicagon ryto 
kaip 10:30 ryte. Jam republi- 
konų organizacijos rengia iš
kilmingą pasitikimą, kuriame 
dalyvaus reguliaris 13-tos war- 
dos republikonų kliubas, o taip
gi kartu ir 13 wardos lietuvių 
lxx)sterių kliubas.

eturime iš ko nusi
bosime redakcijoms 
—Juozas Lapinskas.

Laikraščius, jei siųs
tume!, meldžiu siųsti tokiu ad
resu: J. Lapinskas, Institutlon 
Ward 39, Oak Forest, 111.

USkoS J 1 • J v 1SI A k'erU draugų, kurie dažnai up- į
lanko ligonius. Vienok yra ir 
tokių, kurių niekas nelanko. 
Tiems liūdna ir neramu.

Taipgi man, J. Lapinskui, per 
Kuopų išrinktieji delegatai nelaimę, ištikusią mane trys 

gerai įsitėmikite rugsėjo 25 d., metai atgal, teko čia atvykti, 
nes šis apskričio suvažiavimas kadangi buvau šautuvo kulkos 
bus labai svarbus musų SLA. sužeistas. Turiu betgi vilties 
organizacijai. Todėl gerb. cele- pasveikti. Besigydamt, pinligai 
galai, darykime visi “deitus” išsibaigė, 
važiuoti į So. Chicagą, o ne'glaudos ieškoti taq>e daugelio 
kur kitur. —Senas Narys.

na ir turėjau pne-

MIRĖ JAUNAS LIETUVIS

paliegėlių, kurių visų nelaimės 
sunku įprašyti.

Nemanau, kad kas nors mane 
aplankytų šioj apielinkėj, nes' 
giminių neturiu. Bet praeitąRugsėjo 17 d., Spcedway

goninėj (Mayvvood, III.) mirė sekmadienį, rugsėjo 11 dieną, 
Jonas Sugintas, 27 m. amžiaus, aplankė mane sekami draugai: 
Sugintas dalyvavo pasaulinia- Mačiuikevičiai su savo drau- 
me kare ir buvo sužeistas. Su- gaiš (iš Burnside, Chicago); 
grįžęs iš karo jis visą laiką ne-'A. Ivonaitis su savo šeima, J. 
sveikavo. Ribikauskas su savo žmona, ir

Nabašninkas gyveno 1930 S.'Antanas Gudaitis, kuris buvo 
Union Avė. Paliko brolį Petrą išvažiavęs su “Naujienų” eks- 
ir senus tėvelius Lietuvoje.

Laidotuvės įvyks seredoj,
kursija Lietuvon.

Dabar, sugrįžęs, jis štai ką 
rugsėjo 21 d. Kūnas bus išlydė- papasakojo. Kelionę su “Nan
tas iš Dievo Apveizdos bažny- jienų” ekskursija -turėję snfa- 
čios. - gią ir patogią. Patartina bile

Velionio kūnas dabar randasi .vienam su tokiomis ekskursijot 
Eudeikių pagrabų įstaigoj. mis atlankyti Lietuvą. Lietu

voj yra labai malonu pabuvoti. 
Visur kalbama lietuviškai —• 

f krautuvėse arba valdžios įstai- 
pa- gose, Stengamasi suvaldyti 

, nes visi 
ir Halsted st. apieiinkėj, ir Jos'turi pasus, kuriuose pažymėta 
draugė Elsie Yankus, gyvenant kur kas priklauso. Yra draugi- 
ti 950 West 52 st., tapo sunkiai jų ir parengiama vakarėlių pa- 
sužeistos automobilio nelaimėj, silinksminimui.

Dalykas buvo toks. Pereitą' Kai gavau progos pasimaty- 
penktadienį, apie 10 valandą ti su lankytojais, daug/ ra- 
vakaro, jos dvi važiavo auto- miau ant Širdies pasidarė. Už

Lietuvė sužeista
P-ia Jane Snyder tėvų 

varde, Kybartaitė, gyvenanti 52 visokius piktadarius,

... -------------------, -------------- -------- «... ----------- - --------- --------- .

So. Rockwell st. Kiek žinoma, mobiliu. Automobilius apvirto, aplankymą ir už draugų iaiš\ 
ji yra narė Lietuvos Dukterų P-nia Snyder labai sunkiai su-'kus, rašytus man, širdingai ta- 
Draugijos. Buįų gerai, kad jos žeista, galva ir pečiai supjaus- riu ačiū.
drauges, kalbamos draugijos tyti. Nugabenta švedų-amerl-} Prašau visų laikraščių redak 
narės, atlankytų ligonę. Svel-' kiečių ligonėn, kur ji Ir Šiuo cijas pastebėti savo laikraščių 
kiems esajit, žmonėms malonu laiku randasi. P-le Yankus taip špaltose apie paliegėlių namus, 
susitikti vienam su kitu, tuo1 gi sužeista, tik Igneviau. Yra kurie yra Oak Forest, III. Ir 
labiau įvertina atlankymą. Ilgo- 1 vilties, kad abi sužeistosios pa- meldžiu paakauti po keletą ek- 
niai. —N. ‘sveiks. —Kep. zempllorių paliegėliams pasi-

Vincas Milaševičius, tur būt 
seniausias lietuvis realestetiįlin
kas ant Town of Lake, pasi
traukia iš biznio. Mano, kad 
jau laikas pasilsėti. Ateityje 
biznį varys jo sūnūs Bernardas 
Milaševičius, čia gimęs ir au
gęs, turįs apkankamai mokslo 
ir gabumų tam bizniui.

Tėvas, apsitraukdamas iš 
biznio, pardavė kai kurias sa
vo prapertes, o sūnūs paimda
mas biznį |x*rkels ofisą ton 
ton, kurią seniau turėjęs 
p. Elias, būtent trobėsyj 
16-tos ir S. Wood gatvių.

Vietos gyventojai linki
nam Milaševičiui pasisekimo. 
Jie yra tikri, kad jis turės ge
ro pasisekimo. —Reporteris.

vi(S
yra 
prie

jau-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

SUDRIKO DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVE 
CHICAGOJE

Nauja Radio, 1928 modelis, 6 tūbų, 1 kontrolius, 
tiktai vienu pasukimu pagausi ką tiktai nori, nerei
kia ne baterijų, prijungiamos prie lampps, saketu, 
grynai elektrikinis.

Six tubes *0ne Control

ETeM
Kaina su viskuo, nieko^ dauginus nereikia pirkti 
$129.00. Galima pirkti mokant po $3.00 i savaitę.

Išgirsk šią stdlėtinai ge
rą naują Radio pas Budri
kę. Krautuve atdara kož- 

, ną vakarą, nedėliomis iki 
1 valandos jxa pietų.

Tobulas balsas, aiškus ir 
visada vienodas, garsus 
balsas, galima gauti visokių 
stylių kabinetų.

Tą patį setą, 
elektros pritai- 
symo už $54.50

Jos. F. Budrik i*
KRAUTUVĖ PIANŲ, RADIOS, RAKANDU

3417-21 So. Halsted St., Chicago
Tel. Boulevard 4705
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SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-kų išėjo iš spaudos

sAideti

PYČIŲ KONSERVAI

maltų gvazdi- 
nemaltus var-

RAUDONŲ TOMACIŲ 
PRIESKONIS

maltų juodųjų
nemaltus

NAUJIENOS, Chieago, mMUSŲ MOTERIMS
— ■   -Vedu Dora Vilkienė-■■ .

KAIP IR KĄ VIRTI
KUMPIS SU BULVĖM

riekė kumpio 
puoduku supiaustytų žalių 
bulvių
3 puoduko milko

11/3 putui u ko vandens arba
2 puoduku t pieno.

Nupiauk taukus nuo kumpio, 
supiaustvk smulkiai ir padėki“ 
ant skaurados. Uždėk kumpį, oi 
ant jo bulves, užpilk pieną, Į 
apdengk ir padėk pečiun auti 
I valandos, tegu) kej>a.

Paduok su salotom arba žir-| 
niais.

2

1 mus Šmotukus. Sudėk puodai: 
r užpilk gana vandens, kad aj>- 
' jmtų obuolius. Apdengk, te
gul verda ant nedidelės ugnies 
•akol obuoliukai pasidarys min

kšti. Pirmiausia perkošk per 
sietą, o paskiau supilk maišiu
kai!, pakabink tegul nuteka per 
naktį. Dėk vieną puoduką cuk
raus ant puoduko sunkos. Virk
2 minutų arlva truputį ilgiau. 
Supilk į stikliukus, kaip atšals, 
užpilk parafinu.

36 didelės, nunokusios toma- 
tos
didelius svogūnus 
puodukus uksuso 
puodukus cukraus 
šaukštukus druskos 
šaukštuku cinamonų 
šaukštukas 
kų (galima 
tGt\

šiiukštukas
pipirų (galima 
vartoti, bet tuomet reikia 

maišiukai)),
tomates verdančiu

15 pyčių
‘4 kvortos pineappH iš keno 
3‘n sv. cukraus

ŽALIŲJŲ PUPŲ SALOTOS I 1 puodukas nuvalytų migdolų.
1 Nulupk, ir sukapok pyčius, 

iupiauątyk pineapple, užpilk 
•ukrų, ir tegul taip pastovi va- 
andą. Virk ant mažos ugnies 
15 minutes. Sudėk migdolus 
ir duok pavirti 10 minutų. Su
nik j sterilizuotus stiklus 
kaip atšals, užpilk parafinu, 
:adėk ant žemės.

4 kvortos, žalių taip vadi
namų “string beans”. Geriau 
vartoti šviežių, negu iš kenų.

2/3 puoduko virtų ir smul
kiai supiaustytų morkvų.
1 pimento, smulkiai supiaus

tyk
2 kietai išviru kiaušiniai, su

piaustyk išilgai
Salotų lapų.

Indianapolis mayoras John 
E. Duvall, kuris tapo apkaltin
tas kartu su Indiana guberna
torium Ed. Jaekson ir daugy
be žymiausių tos valstijos po
litikierių už politinę korupciją.

GELTONŲ TOMATŲ 
PRESERVAI

ir 
ir

pilk į sterilizuotus stiklus ir 
tampriai uždarius padėk tam
sinu vieton.

MARINAVOTI OBUOLIUKAI

Apipilk 
vandeniu. Duok truputį pasto
vėti, paskui nupilk vandenį ir 
nulupk tomates. Supiaustyk to-| 
matės ir svogūnus į mažiukus 
šmotukus. Virk iki liūs minkš
ti, kartu sudėjus tomates ir 
svogūnus. Vandens nereikia 
dėti. Pamaišyk tankiai, kad 
neprisviltų. Paskui palaukus 
pridėk cukrų, įpilk uksusą, ir 
kitus prieskonius. Virk viską 
kartu kokius 20 minutų. Supilk 
j sterelizuotus stiklus .ir tamp
riai užsuk, pakol mišinys dar 
bus karštas.

.Jeigu ne nori, kad butų taip 
saldus, nedėk visai cukraus, ar
ba dūk mažiau.

Čia telpa:
Virš 300 paveikslu, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės 
— nelaimės apsakymai.

Kas myli sapnuoti ir sa
vo sapnus suprasti ir jspė- 
ti, šis sapninykas jam-jai 
bus geru padėjėju ir drau
gu.

Pr&rcuziško dažalo iš acto I 
cukraus, alyvos, druskos.

Sudėk viską gražiai ant salo
tos lapų, užpilk dažalu ir pa
duok stalan. Bus gana* dėl 6| 
ypatų.

6 sv. geltonų tomatų
1 sv. cukraus
4 citrinos
i/n puoduko sukapotų-si^ar

ki: •'/u imbiero šaknų.

Nulupk tomates. Pridėk cuk
raus, tarkuotos citrinos, citrinų 
sunkos ir imbiero. Tegul taip 
pastovi per naktį. Virk ant ma
žos ugnies pakol sutirštės. Su-

2 
ų acto 

vandens 
sutrupintų cina-

LAUKINIŲ OBUOLIŲ JELLY

3099

Nuplauk, nušluostyk obuo
liukus ir supiaustyk į ketvirtai-

31122998 31H

me-

ĮftfMlMilMMt'j

j av. v

3099

pasiūta suknelė.

29987

3111

3111 — įdomiai
Galima siūdinti iš bile materijos, sun
kiom arba len^rvesnės. Sukirptos mie

__w______- j** 40 oolitą per 
krutinę. 86 mierai reikia 2% yardi; 
40 colių materijos ir 1 */j yardų skir
tingos materijos.

2996 —- Sporto suknia. Sukirptos 
mieros 16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę. 3<> 
mierai reikia 3% yardų 40 colių ma
terijos ir % yardų skirtingos materi
jos.

2998
Sukirptos mieros 18 metų, taipgi 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę. 36 mierai reikia 2IĄ yardo.

3099 — Gražiai sulankstyta sukne
lė. Smagiai išrodo ir praktiška. Su
kirptos mieros 16 ir 18 metų, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3% yardų 40 coliiy ma
terijos.

3112 — Mažai panelei suknelė. Pa
togi ir lengvai pasiuvama. Sukirpto., 
mieros 2, 4, 6 metų, 4 metų panelei 
reikia 1% yardų 36 colių materijos.

2316 — Vyresniai panelei žiemini 
suknelė. Patogi ir tinkanti dėvėti 
žiemos metu, kuomet bus šalta ir 
drėgna. Galima siūdinti iš sunkes
nės materijos ir apsiūti kokiu senu 
šilku. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12

— Visai skirtingas modelis.

ir 14 metų 
tų panelei 
materijos ir pusę yardo 
materijos apsiūti, n
kokių atliekamų šmotukų namie.

Norint rauti vien) ar daugiau vM 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
*aduotą blankutę arba priduoti pa- 
yzdžio numerį, pažymėti mierą ir 

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigui- 
arba krasos ženkleliais kartu su už 
udcymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chieago, III.

amžiaus panelėms. 8 
reikia 2% yardų 36 colių 

skirtinfro.'--

NAUJIENOS Pattėm Dept.
1789 S. Halsted St., Chieago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No ---- - --------
Mieros ................... ..... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir vaisi.)

3 sv. mažų miškinių obuoliu
kų 
sv. cukraus 
puoduko 

puodukas 
puoduko 

monų
2 šaukštai gvazdikų.
Nuplauk obuoliukus. Virk at- 

skyrame puode cukrų su van
deniu ir actu 10 minutų. Pridėk 
prieskonius ir keletą obuoliu
kų prikimštų gvazdikais. Sudėk 
obuoliukus, tegul verda pakol 
bus minkšti. Sudėk j stAili- 
zuotus stiklus ir užpilus tiek 
sunkos kiekvienai: stiklai:, kad 
sunkos |>erbėgtų per viršų. Už
suk tampriai, kad* oro neįeitų 

i ir padėk tamsion vieton.

PINEAPPLE tEMONADAS

2 puoduku tarkuoto pineapple
3 šaukštai citrinų sunkos
2 puodukai labai šalto van-

•; dens.
Sumaišyk ir paduok stikluo

se su ledu.

GRANDŽIŲ GĖRYMAS

2 pouduku orandžių sunkos 
2/ puoduko cukraus 
1/8 puoduko milko 
1% puoduko vandens • 
Ištarpk cukrų orandžių 

ko j. Kaip reikės paduoti
lan, išlengvo supilk pastatytą 
orandžių sunką prie atskiesto 
vandeniu milko. Greitai su
plauk ir supilk į stiklines su 
ledu.

sun- 
sta-

ŠALTAS GĖRIMAS Iš LEDŲ

3 šaukštai vandens
Vt puoduko milko arba sal

džios Smetonos
% puoduko sunkos nuo virtų 

slyvų arba sunkos nuo ma-
rinavotų slyvį kenuose.
Sumaišyk vandenį su Smetona. 

Supilk slyvų sunką, kurią pir
miausiai gerai atšaldyk išlengvo 
prie Smetonos su vandeniu. 
Paskui supilk j stiklus, kuriuo- 
sna reikia įdėt sukapoto ledo.

BISKVITAI 
puoduku miltų 
šaukštulcai bekinįj paildorio 
šaukštukas druskos1

2‘/a šaukštuko milko. Dapilk 
tiek vandens, kad sudarytų 

2/3 puoduko sunkos
5 šaukštai sviesto arba taukų.
Persijok tris ar keturius sy

kius miltus su pauderiu. Iš
trink su pirštais taukus į mil
tus. Greitai sumaišyk pieną su 
miltais. Padėk tešlą ant 
su miltais. Iškočiok tešlą 
lio storumo. Supiaustyk 
arba kokią formą nori,
gana karštame pečiuje. Padary
si 15 biskvitų.

Jeigu nori padaryti mėlynų 
biskvitų, tai prieš kočiojant 
pridėk prie tešlos mėlynės.

lentos 
’A co- 
peiliu 
Kepk

POTEMKIN
Dabar perstatomas

PLAYHOUSE
410 So. Michigan Avė.

Lošia nariai Maskvtos Dailės Te
atro ir ITolet Kult. Kava ir ciga- 
retai duodami dykai pasilsio kam
bary. Kainos — 50c. ir 75c. Su- 
batoj ir nedėlioj — 75c. ir $1.00.

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai.

Naujienos
1739 So. Halsted Št. 

Chieago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visą chronišką ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted StM Chieago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

natar- 
reoitio- 

prieš 
laike 

ir po

DR. M. J. SHERMAN 
Gydytojau ir Chirurgas

1724 So. Luomis, kampaa 1H ir Bla« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

*

AKUŠERKA
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvia 

Tel. Yards H19
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži- 

i ningai 
1 nauja, v: 
j se ligose 
! gimdymo, 
Į gimdymo 
, gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir rnergi 
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo 
i 8 ryto iki 2 p< 
į pietų, nuo 6 iki 
: 9 vai. vakare.

'' 4-

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas' A. VIDIKAS-LULEVICH 
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.

Moterys ir more
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal nutartį.

Viršuj Universal
Stato Bank

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMESTRIST

Tel. Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752 

Praktikuoja 20 metų

DEL JŪSŲ LABO
Norėdami pinigų ant mor- 

gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių {tempimų, ir galvos 

skaudėjimų

(vairus Gydytojai

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

41.44 ..

L. FABIAN & Co 
80!) W. 35th St.

(Halsted & 35 St.)
Boulevard 0611—-0774

Baby Powder
Kaip Mostis

Johnson’s yra toks švelnus — 
toks raminantis — jis veikia, 
kaip mostis dėl kūdikio lepios 
odos... glamonėja... vėsina... gy
do... Nereikalauja dabar tryni
mo! Vartok Johnson’s po kūdi
kio maudyklės ir kiekvieną kar
tą pakeičiant jo palas. Jis bus 
dėkingas“ jums savo linksmumu 
ir gyvumu!

Vartok Johnson’s Baby Soap 
kūdikio maudyklei— Johnson’s 
Baby Cream pašalinimui > odos 
netvarkos.

—mJ-L

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vta naudiY.trnM

NATARIUšAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetinių šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

žemos kainos — atsakan
tis patarnavimas.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KAL1SZ 

1145 Miiwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—^

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 4136

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir kų Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai

' visados butų madoj.
Užsakymus siųskite '

NAUJIENOS
K739 S. Halsted St. Chlcągo, III.

Petternų Skyrius
!■■■»■■ I ' II III . .......> II i»

Į. Į ■ ■■■■■L.l i,.; ■■■II II ii ■!!

Tel. Boulevard 0214 .*
Plumbing, Hėating

Kaipo Jietuvjs,. lietuviais visados 
patarnauju. .kuogerjausiai
M. YUŠKA&CO.

4604 So. Paplina St^ Chlcago, III.

Ar Pavargus? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei'esi persirijęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac* jumis sustiprina. Virš 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą ir vikrumą nusilpusioms ir nu
vargusioms žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
Ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks-. 
stąnčių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
Kaimynais. Pasinaudokit ii jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEK JŪSŲ SVEIKATOS

Lietuviai Advokatai
t r ——

K.GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom SU Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
8328 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
na vakarų/ išskyrus ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:* 1 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

196 No. SUte St., Room 1012 
Tel. Dearbom 2734

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 '▼ai. 
Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak. 

Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12 
Tel. Yardi 1141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pae- 
kola pinigų 1 ir 2 morgičlama

John Minskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

>- -

BLDG. 
St.
Clark

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chieago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaiką ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

19756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 200J.

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vilku mis

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios • Garsinkitės Naujienose
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MEKSIKOS DARBININKŲ JUDĖJIMAS

j Carranzos prezidentavimo laikais Meksikos darbinin- 
, kų unijos padare su revoliucine valdžia istorišką sutartį.

Sutarties esmė buvo ta, kad unijos pasižadėjo ginti revo
liuciją, o valdžia rūpintis darbininkų reikalais.

Unijistai pradėjo organizuoti pulkus. Susiorganiza
vo dailydžių pulkas, mūrininkų pulkas, spaustuvininkų 
pulkas ir tt. Kai Don Adolfo de la Huerta smurto keliu 
bandė iš prezidento Obregono valdžią paveržti, tai Confe- 
deracion Regionai Obrera Mexicana — sutrumpintai 
“Crom” — nuvyko pas prezidentą ir pareiškė, jog Crom 
(Meksikos Darbininkų Federacija) visais galimais budais 
kovos su smurtininkais. • > ,

Kilus nesusipratimams tarp katalikų dvasiškijos ir 
prezidento CaUes valdžios, Darbo Federacijos viršininkai 
griežtai nusistatė prieš kunigų kurstomus riaušininkus ir 
pasiūlė savo paramą valdžiai. Nesenai Ričardo Trevino, 
nepaprasto gabumo ir energijos Crom’o generalis sekre
torius, pareiškė, jog organizuoti darbininkai ima ant sa
vęs atsakomybę už valdžios darbus.

Tačiau darbininkai yra pasiryžę veldžią remti tik tol, 
kol valdžios programa nesipriešins darbininkų reikalams.

Tie dalykai mažai kam tėra žinomi. Svarbu pažy
mėti dar ir tai, kad dabartiniu laiku Meksikos Darbo Fe
deracija turi vieną milioną suviršum narių.

Šių metų gegužės 1 d. visuose pramonės miestuose 
buvo laikomi mitingai. Mitingų vyriausias tikslas buvo 
vesti propagandą už pramonės ir žemės ūkio pakėlimą.

Federacija pasiuntė savo vadus ir kalbėtojus ir įvai
rius miestus. Prisiruošimas tai propagandos kampanijai 
prasidėjo prieš kokius metus. Meksikiečiai sako, jog gali 
praeiti metai ar daugiau, kol pasireikš tos propagandos 
vaisiai.-

Visa tai rodo, jog Meksikos darbininkai yra susirūpi
nę ne vien tik iškovojimu aukštesnio mokesnio ir geres
nių darbo sąlygų, bet ir bendrąja šalies ekonomine padė
timi.

Dabartinė Meksikos valdžia rūpinasi atmokėti skolas. 
Gauti paskolą užsienyj ji nesiskubina. Meksika nori ve
sti nepriklausomą gyvenimą. Štai kodėl pastaruoju laiku 
ten ypač daug dėmesio kreipiama į pramonės ir žemės 
ūkio išvystymą. Darbininkai pilnai tam pritaria. Dau
giausia to, jie veda aktyvią kampaniją, kad palengvinus 
valdžiai sumanytą planą įgyvendinti. Tas planas prak
tiškai reikalauja naujų fabrikų, naujų kelių, naujų gele
žinkelių, jėgos gaminimo įmonių ir tt.

Nuo preitų metų pradėta vystyti irigacijos projektai. 
Michoasan valstijoj planuojama pastatyti milžinišką jė
gos gaminimo stotį.

Atrodo, kad tie dalykai yra#svetimi darbininkų judė
jimui. Bet taip nėra. Meksikos darbininkai gerai atsi
mena savo sunkias kovas su revoliucijos priešais. Jie no
ri, kad Meksika butų nepriklausoma ne tik politiškai, ale 
ir ekonomiškai.

Karts nuokarto įvyksta Meksikoj ir streikų. Tačiau 
pastaruoju laiku kiek didesnių streikų kaip ir nebuvo, jei
gu neskaityti geležinkeliečių streiką. Unijų nariai juo to
lyn, tuo labiau disčiplinos prisilaiko. Jie skelbia streiką 
tik tada, kai esti tam rimtų priežasčių.

Gležinkeliečiai, kaip ir Amerikoj, nepriklauso Darbo 
Federacijai. Daugiau to, Meksikos geležinkeliečiai ne la
bai palankiai į Crom’ą atsineša. Tų dviejų organizacijų 
santykiai gan įtempti.

Gruodžio 6 d. 1926 m. geležinkeliečių mašinistai pas
kelbė streiką. Darba Federacija griežtai streikui pasi
priešino. Tuo budu tarp geležinkeliečių ir Federacijos 
prasidėjo atvira kova už vadovavimą darbininkų ju-

Tas Federacijos žygis labai nepatiko nepriklauso
moms unijoms, kurios pradėjo Crom’ą pulti. Įsimaišė 
darbo departamentas. Kai kurie nepriklausomų unijų 
nariai tapo pašalinti, kadangi jie pradėjo Federacijos na
rius pulti. Tuo pačiu laiku tapo išneštas nuosprendis, 
kad Federacija turi pilną teisę geležinkeliečių unijas 
steigti.

Nepriklausomieji unijistai tuo nuosprendžiu, supran
tama, negalėjo būti patenkinti. Tarp jų buvo pradėta 
vesti agitacija, kurios rezultatas buvo visuotino geležin
keliečių streiko paskelbimas. Tai, sako Chester M. 
Whight, buvo lyg paskutinis nepriklausomųjų unijų vadų 
gestas. Streikas sugniužo pačioj pradžioj. Amatininkai, 
dirbantys geležinkeliečių dirbtuvėse, atsisakė streikuoti. 
Metė darbą daugiausiai kontorų darbininkai.

Tokiai padėčiai susidėjus, Federacija nutarė padaryti 
intervenciją. Prie to žingsnio labiausiai paskatino tas 
faktas, kad streiko vadai kreipėsi į bolševikų Rusiją pra
šydami finansinės paramoi. Bolševikai prisiuntė $25,000.

Richardo Trevino kuogreičiausiai pasmerkė streiko 
vadus. Jis pareiškė, kad tie pinigai buvo duoti tik tam, 
kad pakrikdyti Meksikos darbininkų* judėjimą.

Amerikos darbininkų unijos kategoriškai atsisakė 
streiką remti. O kai dėl Meksikos Darbo Federacijos in
tervencijos, tai ji susivedė prie to, kad Federacijos nariai 
užėmė streikininkų vietas.

Tai buvo gal sunkiausi Federacijos kova. Šiandien 
galima beveik tikrai pasakyti ji pilnai kontroliuos geležin
keliečių unijas.

Meksikos Darbo Federacija šiandien yra daug tvir
tesnė, negu pirma; jos nariai yra geriau disciplinuoti. 
Sunku butų, surasti kitą tokią šalį, kur organizuoti darbi
ninkai darytų tokią didelę įtaką valdžiai, kaip Meksikoj.

Fašizmas Lietuvoje
(Tęsinis)

‘Kitą fašistų organizaciją su
darė dešinioji buržuazija, kuri 
negalėjo sutikti, kad ją kleri
kalai atstume nuo valdžios, 
kad žmonės nerinko jų į Sei
mus ir nesodino i pirmąsias 
vietas, šitų fašistų priešakyje 
stovėjo ir dabar tebestovi po

liu vusios ‘Pažangos’ par- 
‘Žemdirbių’ 

jie vadinasi
Jie visiems žinomi, tai: 

Voldemaras ir visi 
diktatoriai 

J ų kovos orga- 
priešakyje

są jungos, 
Tautiniu*

Klerikalai iš kunigų1 me, valdininkijoje, jo pilna kai-1 kelsime amžinos ramyliės ka-
_ _ - R . • . - - - * _ . _ __ - -

bernauti.
tik tada pradėjo kalbėti apie Imliose ir miestuose. Brudas ir ralijon, iš kur niekas Jau nebe

grįžta.demokratiją ir liaudį 
prieš konstitucijos 
kuomet jie liko nuo 
^stumti.

“ ‘Tautininkai’ su

, pasisakė parazitai tarpsta tamsoje, juos 
keitimą,' reikia valyti visokiais budais ir 

lovio nu- šalinti iš musų viešojo visuo-šalinti iš musų viešojo visuo
menės gyvenimo, kaip šalinami 
visi parazitai, mintantieji sve
timu darbu ir krauju”.

(Pabaiga)
Smetona, 

Voldemaru priešakyje vien ka
rininkų, leitenantų, jėgomis ne
būtų padarę perversmo, jei jie 
nebūtų šlykščiausiu budu apgar 
vę kareivius ir kariuomenę. Jie 
apgavo kareivius, vesdami juos 
į gatvę, sakydami, kad komu
nistai esą užpuolę prezidentų ir 
Seimų. Kareiviai patikėjo ir 
nesąmoningai savo rankomis 
padėjo demokratijos budeliams 
pasmaugti ją. Kareiviai, jauni
mas einąs kariuomenėn, sąži
ningi karininkai privalo nu
plauti tą juodą nuo musų ka
riuomenes dėmę, 
statyti demokratinę 
santvarką ir nubausti apgavi- kėje. Draugai visi 
kus. Fašizmas Lietuvoje paro-1atsilankyti
- — • J • v ' •. - - .... 8

Tarp. Chicagos
Lietuvių I

LSS. 4-tos kp. susi
rinkimas

’ *Lietuvių Socialistų Sąjungos 
4-tos kuopos mėnesinis suslrin-

kus. ] 
de savo veidą, išsprogdinęs (|jja 
‘Varpo’ • spaustuvę ir sudavęs vj8it 
pirmą smūgį Lietuvos demokra-; 
tijai. Fašistai tą darbą atliko 
jų valdžios saugojimui, nakties 
metu, karo stoviui esant, kada 
pašaliniams draudžiama be lei
dimo vaikščioti. Voldemaras

privalo at- kimas^įvyks antradienyj, rugsė- 
Lietuvos j0 20, Raymond Chapel svetai- 

i kviečiami 
Susirinkimo pra- 

valandą -vakaro. Bukite 
—Kp. Valdyba.

18-ta gatvė
Dr. Luomons (dentislas) par

davė savo ofisą Dr. BloŽIuI, ne-

— Nulindęs draugas.

Town of Lake
P-nų Jankauskų sūnūs (4407 

So. Lincoln st.) su savo drau
gu išvažiavo forduku pasivaži
nėti. Atvažiavo jiedu iki 41-os 
gatvės ir pasuko taja gatve 
linkui Honore gatvės. Ties pa- 
r ta ra j a gatve jų forAukas smo
gė į pieno vežimą. Ištiko nelai
mė, kurioj jaunojo Jankausko 
draugas, taipgi lietuvis vaiki
nas, tapo sunkiai sužeistas. Jis 
nugabentas ligonbutin. Bet, sa
koma, yra mažai vilties, kad jis 
išliktų gyvas. Gaila jaunų vai
kinų, kurie dėl neatsargumo 
patenka į tokias nelaimes, ku
rias Visą savo amžių atmins.

— Reporteris.

Paskaitos ir diskusijos 
Chicagos politiniais 

reikalais

e. k

Tikroji nesusipratimų priežastis yra sekama: Huer- 
ta, būdamas Obregono kabinete, pasirūpino geležinkelie
čių unijų vadus savo pusėn patraukti. Jis dėjo pastangas, 
kad tie vadai gautų gerai apmokamas vietas. Supranta
mas daiktas, kad ranka rankų mazgoja. Kai Huerta 
smurto pagalba bandė valdžių į savo rankas pasigrobti, 
tai daugiausiai šalininkų jis rado geležinkeliečių tarpe.

Darbo Federacija nutarė, kad toki padėtis ilgiau ne
begali būti kenčiama. Ji pradėjo Nacionalės Geležinke
liečiu Dai bininkų Federacijos branduoliu^ kurti. Crom, 
žinoma, pasiėmė naujųjų organizacijų savo kontrolėm

karininkų, karininkų, žiaurus 
jiems karo lauko teismų spren
dimai—štai kas lydi dabartinį 
‘tautininkų’ ir jų žmonių vieš
patavimą. Apnuoginta diktatū
ra tiekos žmonių, kiek yra pa
čių tautininkų—štai ką turime 
dabar Lietuvoje. Esmėje tauti
ninkų ir krikščionių 
niekuom nesiskiria, 
priemonės tos pačios, 
žmonės.

fašizmas 
valdymo 
tik kiti

nai iš 
t i jos. 
dabar 
kais’. 
(Smetona,
dabartiniai krašto 
‘tautininkai*.
nizacijų priešakyje stovėjo 
Musteikis ir kit. 1923—1925 
metų tarpo bandė daryti du su
kilimu, bet jiems • tat nepavy- 
l.o.

‘Tautininkai’ gryniausio 
kraujo monarebistai, nelemtos 
; tminties karaliaus Uracho ša
lininkai. ‘Tautininkai’ yra 
: varininkų šalininkai. Stovi už 
žemės reformos sustabdymą, 
nepakenčia darbininkų, vadina 
juos tinginiais, paleistuviais, ei
na prieš laisves žmonių, tik sau 
ių reikaluti n-opamiršta. Tauti
ninkai savo laiku sveikįno ir 
džiūgavo dėl Italijos fašistų 
laimėjimų. Šiuo metu, kada 
gruodžio men 17 d. pervers
mas pastatė juos krašto prie
šakyje, visiems aišku,^kad ‘tau
tininkai’ paneigė Lietuvos liau
dies teises (išvaikė Seimą), 
neskiria naujų rinkimų, nors į- 
statymai to reikalauja, sustab
dė žemės reformą, panaikino 
visuH įstatymus, saugojančius 
larbo žmonių naudoijmą. ‘Tau- 
ininkai’ atvirai skelbia, kad 

’.emokratija, t. y. plačioji liau
dis (valstiečiai,

malninkai) esąs šlamštas. Jie 
šiandien demokratijos vietoje 
stato pačios tautos renkamą 
rpezidentą, bet tas prezidentas 
tai busimasai Lietuvos caras, 
>rieš kurį turės atsakyti mi- 

nisteriai, reiškia, ne prieš Sei
mų, žmonių rinitus atstovus, 
atsakys valdžia, bet prieš pre
zidentų (Smetonų). ‘Tautinin
kai’ Voldemaro lupomis šneka: 
ne valdžia turi Seimp pasiti- 
cėjimo ieškoti, bet Seimas turi 
urėti valdžios pasitikimų’,— 

reiškia visiškos demokratijos 
neigimas. Karo stovis, aršiausi j(lVio< 
lenzura, karo 
koncentracijos stovykla Var-- 
niuose, ištrėmimai darbininkų, 
zalstiečių, tarnautojų, šnipų ir 
šdavikų gaujos, provokacijos, 
iiurties bausmės, komendantų, 
/iršininkų, parpastų perėjūnų, 
viešpatavimas kaime ir mieste
liuose, šaudymai kareivių, pus-

darbininkai,

lauko teismai

pagrobti“ ‘Tautininkai’, kad 
valdžią, slėpdami savo tikrąjį 
vaidą nudavė esą dideliais ka- 
demų priešais. Daugelis patikėjo 
jų ‘kairumu’, jie daug kalbėjo 
apie ‘teisėtumą ir teisingumą’, 
bet atsisėdę valdžios kedėse 
tuojau pamiršo visus savo skam
bius obalsius ir žodžius, lyada 
‘tautininkai’ rengėsi prie gruo
džio mėn. 17 dienos perversmo, 
jie jo vykdymui panaudojo sa
vus karininkus, kurių prieša
kyj stovėjo šie asmenys: Pct- 
ruitis, šarauskas, Kalmantavi- 
čius, Mačuika, Musteikis ir kit.

“Iš civilių perversme uoliai 
dalyvavo Linartas buvęs vyr. 
notaras ir kyšininkas ir “Neo- 
lituanijos’ korporacijos studen
tai (žaliakepuriai). Perversmai! 
buvo įtraukti kai kurie kade- 
mai. Apie jį žinojo Federaci
jos ir krikščionių žmonės, bet 
perversmo pasėkomis galop pa
sinaudojo tik ‘tautininkai’.

“Po perversmo visi klerika
lai labai
Jie rėmė perversmą, 
karininkus ir 
sų narsioji 
kariuomenės 
kaipo tokia,
mažiausia pritarė). 
Karvelis, patekę į ministerius, 
skubiai grobė, kas buvo galima 
grobti: Bistras išmetė iš mor 
kyklų virš 200 pradžios mo
kyklų mokytojų, prisodino to
se vietose davatkų, aprūpino 
‘Žiburio*, ‘Saulės’ ir kitas kuni
gų mokyklas pinigais, Karvelis 
stengiasi pakelti muitus, su
šelpti ūkininkų sąjungą, žodžiu 
kademai grobe saujomis tai, ką 
galėjo ir sugebėjo, šitie -daly
kai pepatiko ‘tautininkams’ ir 
jie kademus išvarė iš valdžios, 
pasilikdami vieni prie valdžios 
------ Tik darbo Federacijos 
Ambrozaičiai, Jočiui, Milčiai, į- 
pratę penėtis iš kieno hors lan
kos, pareiškė' pasigerindami 
‘tautininkams’, 'kad jie stovi 
už aiškių diktatūrą >ir atmetė 
visokius rinkimus, Seimus ir 
visuomenės krašto valdyme da
lyvavimą. Federacijai bitik 
ėdalo butų, ji visiems tinka

džiaugėsi ir šukayo. 
garbino 

vadino juos ‘mu- 
kariuomenė’ (tai 
įžeidimas, nes ji 
perversmui kuo

Bistras ir

kaltininkų nesurado, kaip nesu- 'senai baigusiam mokslą. Kaip 
rado Mussolini Mattcotti žudyto- žinia, Dr. Luomons turėjo ofi- 
jų. Nuosavybės gynėjai sunai-adresu 2201 West 22-na st. 
kino ‘Varpo’ bendrovei nuosa-Į Daktaras Luomans išvažiuo- 
vybę ir kaltininkų neranda. ja Rockfordan, III. Jis apleidžia 

“Laikraščiai rašo, kad visa Chicagą todėl, kad jam nesvei- 
eilė visuomenes veikėjų gavo ka čia gyventi. — Reporteris, 
grąsinačių laiškų, tai ženklas, 
kad fašizmas puls geriausius • 
Lietuvos sūnūs, jie tik jo kai
liui gręs pavojus. .

“Apvogę iędą, pripenėję žmo
nių pinigų milijonais bankinin
kus, iššėrę iš augštų muitų ky
šių, prisigrobę dvarų centrų, 
išugdę šimtusjtyšininkų, krimi-! 
nalistų, vagių, inkvizitorių 
žvalgybininkų ir bijodami teis
mo,—fašistai padarė gruodžio 
mėn 17 d. perversmą. Tam per
versmui valio šaukė kademai, 
nes jų tarpe kuodaugiausia va
gių ir kriminalistų buvo.

“Smetona, ko|)damas i Pre
zidento ke<lęK gruodžio mėn. 19 
d. Seimo posėdyje iš arkivysku
po Skrivecko rankos ėmė nu
kryžiuotąjį Kristų, bučiavo jo 
kančią, prisiekė Visagalio Die
vo vardu saugoti Lietuvos Kon
stituciją ir įstatymus. Visi Šei
nio kademai buvo šios priesaikos 
liudininkais. Ir Smetona, ir 
vyskupas, ir Seimo kademų 
kunigai, ir uolieji katalikai — 
atstovai gerai žinojo, kad jie 
Trečiam Seimui susirinkus vi
si prisiekė tai pačiai konstitu
cijai, bet tai nekliudė jiems 
gruodžio m. 19 d. posėdy j lau
žyti pirmąją savo priesaiką ir 
siekti Dievo vardu antrą kartą. 
Smetona, prisiekęs Konstituci
jai, Lietuvos liaudžiai, Dievo 
vardu išvaikė Seimą ir neskiria 
naujų rinkimų, nors ta Konsti
tucija, kuriai prisiekė, to rei
kalauja,, Smetona antrą kartą 
sulaužė priesaiką ir liko pir
muoju Lietuvoje viešu priesai
kos laužytoju ir kriminaliniu 
nusidėjėliu. šitokį priesaikos 
laužymą padarė ne kokie tai 
bedieviai, socialistai, bet mal
dingi, tikintieji katalikai, kri
kščionys, kuriems Dievas au- 
gščiausis įstatymas. Tą padarė: 
Smetona,- Voldemaras, Seimo 
atstovai—kunigai—ir visi kiti 
klerikalinio ir buržuazinio spar
no žmonės. Jie, apgavę karei- 
.ius, Lietuvos liaudį, meluoda
mi ant visų kryžkelių, kad liau
dis su jais, trejopai apgavo savo 
DieVą, vyskupo akyvaizdoje 
piovė tam savo Dievui stačiai 

i veidą. Akmenys jam prabilo 
lėliai šitos šventvagystės, da

bar eile prabilti Lietuvos žmo
nėms, prabilti ir tiems, kurie 
Dievui tiki ir pasakyti viešai ir 
drąsiai: šalin veidmainius ir 
arzėjus, šalin kunigiškus, sme

toniškus ir federantiškus ta
isius!

Tokie Lietuvos fašistai, jų 
'ėbrai ir visi jų talkininkai, kas 
ie ir iš kur bebūtų. Kiekvienas 

jų žingsnis: smurto, sauvales ir 
įasityčiojimo lydimas. Lietuvos 
gyvenime priviso šito brudo: 
jis sėdi valdžioje, bažnyčioje, 
mokykloje, kariuomenėje, jauni-

Cicero
Išsiskyrė iš musų tarpo ir 

vėl vienas geras tėvinainis, 
Petras Stankaitis. Velionis bu
vo vietos lietuviams gerai žino
mas. Senesniuose laikuose Jis 

•priklausė prie choro ir buvo ne
blogas lošėjas. Sulig užsiėmimu 
buvę kriaučius. Laidotuvės į- 
vyks antradieny, rugsėjo 20 d. 
Kaip 1:30 po pietų bus išlydė
tas iš namų, 5446 So, Notting- 
tam avė. į Tautiškas kapines. 
Draugai ir pažįstami imkite 
dalyvumą laidotuvėse, suteiki
te išsiskyrusiam iš musų tarpo 
paskutinį patarnavimą. Tai 
viskas, ką mes gyvieji galime 
padaryti: šiandien vienam ten
ka patarnauti, o rytoj gai ku
riam kitam iš musų teks toks 
pat patarnavimas priimti. Ir 
taip vienas po kito išnyksime 
iš šios ašarų pakalnės ir persi-

Keletas organizacijų, kaip 
Chicago Forum Council, Chica- 
gos Draugija Teikti Pageltos 
moterims, Chicagos Moterų 
Kliubas ir kt., o taipgi North- 
western universiteto, Chicagos 
universiteto ir Loyola universi
teto atstovai rengia šešias pas
kaitas, kuriose bus gvildenama 
klausimai, liečiantys Chicagos 
politiką. Referuos tais klausi
mais žinovai vietos reikalų. 
Paskaitų vieta bus Moterų 
Miesto Kliubo auditorijoj. Lai
kas: pradedant 10 d. spalio iki 
14 dienos lapkričio, kiekvieno 
pirmadienio vakare. ,

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Rugsėjo mėnesio 
GYVENIMAS 

papuoštas naudingais 
raštais ir puikiais 
gražuoliu atvaizdais. 
Įsigykit GYVENIMĄ 
tuojau — nesigailėsit.
Prenumerata metams 
Pusei metų
Kopija ..........................

$2

20c

Lietuviai Daktarai
A

Phone Canal 6222
DR. S. BIEZIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidence 6640 S. Maplevtood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, iLL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. MARGĖMS
3421 So. Halsted Street 
'Tel. Boulevard 8483

Nut‘ 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:80 
iki 8:80 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare 
Res. 3201 So. Wallace Street

c
——1 ..... iii iR

A. L. Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 $o. Michigan Avė 
Tel. Kenvood 5107

Valandos:) nuo 9 iki 11 val- nte;
< nuo 6 iki 8 vai. vakare

*
Res. 6600 So. Artesian Avė.

Pilone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

y

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago, 111. • 

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

A. M0NTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

t Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 0641 So. Albany Avė. 
TeL Prospoct 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S’o. Western Are.

Tel. Lafayette 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos / nuo o g vai. vakt

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENT1STAS 

4645į, So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio A pliekos 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 3557 Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTIS'J’AS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 SOUTH* HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

i M
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

Brighton Park
Skolinimo ir budavojimo 

bendrovių reikalu

.Jau kiek sykių viešai ir 
ypatiikai buvo pakeltas klausi
mas, kaip ir kokiu budu suda
ryti lietuviškų skolinimo ir bu
davojimo bendrovių (spulkų) 
sąryšį arba lygą, Chicagoj, o 
gal ir visoj Illinois valstijoj, 
kiek patyrimas parodė ir kiek 
kur buvo progos kalbėtis tuo 
reikalu su įvairių bendrovių 
valdininkais arba veikėjais, vi
si pritaria, kad tokia organiza
cija yra būtinai reikalinga. Bet 
kiekvienas nurodo, kad nėra 
kam pradėti veikti, niekas ne
nori pašvęsti daug laiko orga
nizavimui. Ir taip laikas bėga 
diena iš dienos, savaitės, mė
nesiai ir metai, o darbo niekas 
nepradeda.

Už mėnesio laiko, apie pa
baigą spalio bus laikoma Illi
nois valstijos lygos seimas. Vi
sų tautų bendrovės, turėdamos 
savo susivienijimus, tuose sei
muose lošia svarbią rolę, (ii 
musų lietuviškų bendrovių Chi- 
cagoj randasi apie 25 ar 30, o 
gal ir daugiau. Visų šių l>en- 
drovių kapitalas siekia kelis 
milijonus dolerių. Bet mes dar- 
buotlamies kiekviena Jiendrovė 
atskirai nuveikti nieko gero 
negalime.

laibai butų svarbu, kad ben
drovių |>rezidentai su sekreto
riais arba ir kurie iš direkto

$10 iki 18.50 nauji rudens 
žemi debatai

Tikrojo Lizards, tikrojo reptile, tikrojo snakeskins, pui
kiausios molino- 

kidskins ^L
kt. Visų mierų JĮ ■■ M J i 

pločių, porai

JUS ŽINOTE,
Kad audeklas Padaro Dreses
Kas gali būt puikesnio ir kilniau atrodančiu, kaip dresė 

pasiūta šį rudenį iš labiausia popularaus audeklo

Brocaded Chiffon
Velvet 

.« • I

38 colių pločio
/ > 

yardas po

$4.85
AUDEKLAS, kuris jau įrodė savo vertybę labiau 
parsiduodamas už kitus panašius materijolus

JŪSŲ PASIRINKIMUI iš dvidešimts penkių skir
tingų kombinacijų, šviesių ir tamsių spalvų 

t . x •

.................- ---- ---------------- .t-,""i ,.................................

rių atlaikytų l>ent vieną bend
rą susirinkimą dar. prieš “Build- 
ing Association Legue of Illi
nois” seimų.

Susirinkę galėsime išrinkti 
tam tikrų komisijų iš kelių ar
ba keliolikos narių, kuriems 
bus paverta organizacijos dar
bas ir bus nurodyta budai, kaip 
tų visą svarbų darbą atlikti, 
lokiam susirinkimui geidau
siąs laikas bus iprmadienis, 
rugsėjo 26 d., 1927 m.

Kadangi, kaip pirmiau mi
nėjau, visi bendrovių suorgani
zavimui pritaria, o tik laukia, 
kad kas kitas' pradėtų darbų, 
tai mes, Gedimino Budavojimo 
ir Skolinimo Bendrovės valdy
ba, kviečiame visus preziden
tus ir sekretorius visų lietuviš
kų bendrovių (spulkų) Cliica- 
gos ir apielinkčse susirinkti j 
šios bendrovės raštinę, 1105 S. 
Eairfield avė., Brighton Park, 
Chicagoj, rugsėjo 26 d., 7 vai. 
vakare. O susirinkę galėsime 
išdirbti planus organizacijai.

Jei kurios bendrovės dėl ko
kių priežasčių negalėtų valdy
tais ar delegacijos prisiųsti, 
malonėkite pranešti j>cr laišką 
savo nuomonę — ar pritarsite 
tokiam susivienijimui. Laiškus 
siųskite: Dedeminas Building 
& Loen Association sekr. Jos. 
J. Palekas, 5941 S. Mozart St., 
Chicago, 111.

P. S. Bendrovių susivieniji
mas neturės nieko bendra su 
viduriniu bendrovių tvarkymu 
nei pinigais. Tiktai stengsis 
įvairiais budais visas lietuvių 
bendroves aukščiau mcdfchigi- 
niai ir moraliai pakelti.

Gediminas B. & L. Ass’n:

John Sandaras, prez.
Joseph J. Palekas,

& Liberty
COME PUT OF THE BEĄTEN PATH

Bridgeportas
Tautiška parapija

Pranešiu kai kuriuos įvykius 
lietuvių tautiškoj katalikų pa
rapijoj.

Klebonas sirgo sunkiai ir il
gai, bet dabar jau išgijo ir dar
buojasi parapijai. Parapija gy
vuoju gerai, šį sezonų buvo pa
rengta keletas piknikų ir, sako, 
jie gerai pavykę. Likę gražaus 
pelno. Matyti, parapija turi nei 
mažai prietelių ir rėmėjų, nes 
publikos parengimuose buvo 
daug.

Klebonas sakė, kad turėjęs 
šiemet 36 pagrabus, davęs 29 
šliubus ir 27 krikštus. Tai ir 
gerai, kad lietuviai atsikrato 
Romos jungo.

Pati bažnyčia, prie 35-tos ir 
Union avė., visai kitaip dabar 
atrodo, nekad metai laiko at
gal. Bažnyčia numdliavota ir 
aptverta nauja, stipria geleži
ne tvora. Dabar žadama darI 
apsodinti medeliais.

Svetainė po bažnyčia visa 
naujai išmalevota ir išdekoruo- 
ta. Seineri jos ypatingai akį 
traukia, išdekoruotos tikrai ar
tistiškai ir primenančios Lietu
vą: iš tolo atsriovena' upelis 
pro kalnus ir medžius, bakūžė 
samanota, sodnas, bičių avi
liai, vėjo malūnas, šulinys su 
svirčia ir tt. Tikrai gražus at
vaizdas. Ir tai yra lietuvio tej>- 
lioriaus darbas, p. Danielkaus. 
Patartina lietuviams duoti at
likti dailius malevojimo darbus 
lietuviams teplioriams, kurie 
gali atlikti juos nei biskį ne 
prasčiau, jei ne geriau, už sve
timtaučius ir prieinamesne kai
na. Svetainėje pagrindai (stei- 
Čius) įtaisyti gana dideli, taip 

sekr. J kad galima statyti nemažas

veikalas. Verta pagirti parapi
jos komitetus ir klebonų Tautą 
už gerą tvarkos vedinių ir iš
taisymą svetainės ir tvorų.

Pavapi jonas.

Surprise parė
Rengiu šių parę gralioriui. 

Rengia ir vis negali surengti. 
Dalykas toks, kad rengėjai sten
giasi surengti nepapastų parę, 
ir todėl reikia nepaprastų jėgų.

Trumpai kalbant, parė turėtų 
būti tokia: rengėjos ir rengė
jai suranda žmogų vyrą ar 
moterį—kuris (ri) sutiktų at
sigulti graban. Jei nenorėtų 
veltui gulti, tai “rengimo komi
tetas” sutiktų net penkinę pri- 
mesti už “pasidarbavimų”. Ki
taip sakant, norima surasti 
gyvų nabašninkų.

kai suras gyvą nabasninką, 
jis bus paguldytas graban, o 
parės rengėjai ir pašauks gra- 
iMirių palaidoti numirėlį. Gra
borius atvažiuoja, įeina vidun, 
tuo laiku “nabašninkas” atsike
lia, pasisveikina su graboriu ir 
išeina.

Pasilieka, reiškia, tik grabas 
ir graborius. Nudžiugusi “na- 
bašninko” pati pamatys, kad 
prapuolė jos inšurenas; grabo
rius pastebės, kad buvo geras 
keisas arti, 1x4 pasiekti jo ne
galėjęs.

Jei ši parė pavyktų surengti, 
ji tikrai butų siurprizų parė. 
Bet, kaip jau minėta, neatsiran
da “nabašninko”. Niekas neno
ri gyvas gulti graban. Todėl iki 
šiol niekas ir neišeina iš rengia
mos parės.

Ir neišeis. Jei rengėjos ir 
rengėjai tįkrai nori tokių parę 
surengti, jie jau senai turėjo 
kreiptis į Reporterį Raulą. Jis 
viską butų padaręs O. K. *

—-Reporteris.

Cicero, Chicago — abu iš 
lllinojaus

Kodėl nėra trijų colių storio 
smalos (kiti ją asfaltu vadina) 
Bet inžinieriaus butą gadraus. 
Jis visupirma reikalauja, kad 
jam pasakytų, kas tą susirinki
mą šaukė ir ar yra tokia drau
gija, kurios vardu pasirašyti 
plakatai — Lithuanian Home 
0wners and Political Associa
tion.

Pirmininkas sus/ikorrffju;4ija< 
nežino ką atsakyti. Inžinierius 
klausia vėl, ar yra bent tos 
asociacijos atstovų ant vietos. 
Pirmininkas sako, kad yra; gir
di, “peoples”. Kas šaukė šį su
sirinkimą? Atsakymas: “peop- 
le”. Ir taip tęsėsi per kelis kar
ius. Buvo kalbėta “čort svojo, 
a pop svojo,”

Ant galo p. Sumavičia prisi
pažino, kad jis tą plakatą pri
rengęs. Tuomet ponas inžinie
rius pradėjo aiškinti apie stry- 
tus (mat naujai piltas atrytas 
jau kai kuriose vietose sutru
kęs, žmonės išsigandę):

Dalykas visai paprastas, bet 
ėmė laiko, kol buvo išaiškintas. 
Nes, kaip lauke žmonės rėkavo 
ir daugiau žinojo apie atrytus, 
taip viduj tylėjo ir tikta! todėl, 
kad jie savo prigimtą kalbą ži
nojo.

Pirmiausia, kiekvienas loto 
savininkas turi sumokėti už 
gatvių taisymą — už dėjimą 
naujo viršaus — 99 dol. 50 con- 
fų su nuošimčiais. Išmokėjimo 
laikas 10 metų.

Gatvės - garantuotos pen
kiems metams. Kontraktorius 
gauna 1/5 dalį kas met, kol jo 
garantija pasibaigia. Jei pen
kių metų laiku gatvė prakiura 
arba kas kita atsitinka, tai 
kontraktorius turi pataisyti. 
Jei kontraktorius nepataisytų, 
tai miestas pats pataisys Kon- 
traktoriaus lėšomis. Gatvės,z 
girdi, galėsiančios laikyti net 
iki 18 inrtų, o kai dabar nau
jos, vos iškočiotos, pradeda tru
kti, tai priežastis esanti ta, jo- 
gei kai gatvė roliuota, tai pilta 
vandens, idant butų galima ge
riau sulyginti. Vis viena, ar 
vanduo piltas" iš vežimo, ar nuo 
lietaus laikosi nenusunkęs, pa- 
viršiunr asfalto kaip ant pru- 
žinuzir jei kas smarkiau va
žiuoja, tai gali pramušti duo- 
Jję, bet kontraktorius turi už
taisyti. O jei išdžiūva ir van
dens nėra, tai strytus gali lai
kytis ilgus metus.

Žmonės davė visokių klausi
mų, daugiausia tai vis pro šalį. 
Pora žmonių davė gerų ir vie
toj klausimų. Prie pabaigos vie-t 
tos klebonas, kun. zVaičiunas 
drožė prakalbą. Svetimtaučiai 
jau buvo apleidę svetainę. Sa
vo kalboj kunigas Vaičiūnas 
ragino žmones sutartinam dar
bui. Jeigu ką nors manoma 
veikti, tai reikią iškalno susi
tarti ir išvien veikti. Pabaigoj 
kun. Vaičiūnas atkreipė domesį 
į vietos jaunimą, kuris, pasak 
jo, saidvokais trynasi naktimis. 
Jei, girdi, taip bus ir tollaus, 
tai mes susilauksime supuvu
sių piliečių. Klausytojai paplo 
jo kunigui. Tuo ir užsibaigė 
viskas.

Po prakalbų pakelta sumany
mas, jog reikia Grapt Works 
nustatyti “spit limit”, ir visi 
kalbėjo apie “spit limit”. Rin
kta komitetas, kuris eitų mies
to tarybon ir reikalautų “Spit 
Limit” — Speed Limit.

Palaidojom Kastą Skridulį, 
jauną, .86 metų amžiaus vyrą. 
Mirties priežastis — nuomaras 
ir naminiai vargai. Skaitlingos 
laidotuvės: 18 didelių gelių
bukietų vertės $406; 63 maši
nos palydėjo; 12 muzikantų — 
Raudonos Rožės Kliubas pa
samdė.

A. a. Kastas Skridulis pri
klausė Raudonos Rožės Kliu- 
bui, Vienybės Draugijai, Chica- 
goj, ir Lietuvių Kareivių 
Dęaugijai, Ciceroj.

Jis buvo žmogus, kuris nieko 
neužgavo, nei (Jarbu nei žoažiu. 
Visi kartojo: “Ech, buvo ge
ras žmogus kiliems, o ne sau”. 
Mat nepaliko turto. 

H* >•< >k 
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GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet]]
REZIDENCIJA:

2220 Marshall Blvd.
TELEFONAS CRAWFOHD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

P-as Antanas Ambrozaitis, 
vietos pienius, serga. Saukta 
gydytojas. Serga nervų iiga. 
Per keletą paskutinių savaičių 
kaimynai vaikėzai nedavė ra
mumo, darydavo visokių kliū
čių. O čia nesveikata, senat
vė p. Ambrozaitį privertė gul
ti lovon.

Na, dar kartą Kipšas palin
kėju jums kuogeriausios kloties 
ir sveiktos visiems.

— Jūsų Kipšas.

Bridgeportas
Trečiadieny, kaip apie 5—6 

vai, vakare, atvažiuoja So. 
Emerald Avė. nu<y 33-čios gat
ves raudonas Jordan “sport 
model” automobilis 32-ros gat
vės linkui. Važiuoja visu grei
tumu, lyg jokių taisyklių nebū
tų, kiek mylių valandoj greitu
mu galima važiuoti mieste.

Atvažiavo prie 32-ros ir jau 
suks į tą g^tvę. . , Tik staiga 
pasirodo kitas automobilius, va
žiavęs 32-ra. Musų raudonasis 
sportas, kad išvengus susikuli- 
mo, pašuko šalygatvio link. 
Užšoko ant šalygatvio lig hole 
ir šv. Dovido bažnyčios šven
toriaus tvoronl Bet ne tiesiog, 
o šonu. Prisiglaudė, sustojo. 
Nuiro sporto skvernai, paplito 
vanduo iš radiatorio. Subėgę 
žmonės, subėgo vaikai. Bet kas 
iš to? Gražus Jordono “fra
kas” virto skarmalu.

» Važiavo sporlinguoju Jorda
nu lietuviai vaikėzai. Aplamdė 
gražų automobilį, tai ir viskas.

Laimė tačiau s, kad niekas 
nėjo šaligatviu tuo laiku ir ties 
ta vieta, kai vaikėzai užvažiavo 
ant šalygatvio. Kitaip, neatsar
gus važinėjimas * butų skau
džiau atsiliepęs tiek nelaįjnin- 
gam, patekusiam po autu, tiek 
vaikėzams. —Rep.
-A---------------------------------------------

A # A
JONAS SUGINTAS•

Pečsiskyrė su šiuo pasauliu
• Rugsėjo 17 dieną, 8 valandą ry

to, 1927 m., sulaukęs 27 metų 
amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Kaltinėnų parap., Giedrių kai
mo, Amerikoj išgyveno 20 me
tų, paliko dideliame nuliudime 
brolį Petrą ir gimines, o Lietu
voj tėvelius, 8 seseris, Petronė
lę, Johaną, Aleksandrą ir brolj 
Antaną. Buvo narys Simano 
Daukanto draugijos. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1980 S.( Union 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Seredoj 
Rugsėjo 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Sugintos gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- ■ 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741 I

Garsinkiles Naujienose

CLASSIFIED ADS. 
--- ------

Kaa, ką, kur, i‘ . kada 
rengia, veikia ar kviečia

Announcements 
Pranešimai,

North West Side lietuvių Politikos 
Kliubas praeitam susirinkime nutarė 
turėti prelekciją arba pamokas apie 
‘Civics”, pirmadienio vakarais, pir
mos pamokos' įvyks 19 d. Rugsėjo, 
vietinės parapijos svetainėje, 1644 
Wabansia Avė., 8 vai. vakare.

. — Valdyba.

Pastaba: Mano ofisas dabar randas) 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMTTRISTAS

LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAb
Palengvins aklą įtempimą, kūris 

esti priešantimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklą aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakią, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavime* da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atvda at
kreipiama į mokyklos valkus. Vai. 10 
ki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Te/. Boulevard 758£ ,

A A
PETRAS STANKAITIS

r

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 17 dieną, 6:20 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 44 me
tų amžiaus, gimęs Gruzdžių pa
rapijos, šiupilių kaimo, Šiaulių 
ap., Amerikoj gyveno 20 metų, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Marcelę po tėvais N orkai
tę, 2 seserį, Algirdą ir Keistutį, 
seserį Elzbietą Važnienę, Lietu
voj 3 seseris. Oną, Mortą ir Jo
haną ir brolį Joną. Kūnas pa
šarvotas, randasi 5146 Nott- 
ingham Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Rugsėjo 20 dieną, 9 vai. po piet 
iš namų j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petro Stankaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sunai ir giminės.

Laidotuvėse -patarnauja gra
borius Eudeikis.-tel. Yards 1741

J. F. RADIJUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje 
t Laidotuvėse t etar

nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iėdir- 
bystės.

OFISAS:

668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

82^8 S. Halsted St.Tel. Blvd. 4063

iei nori išmokti 
jtrerai rašyti — <
nusipirk typctrriterj,
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Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MiscellaneousReal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemt Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

TONSILAI IR ADENOIDAI AR JUS norit uždirbti nuoi PARDAVIMUI graži cottage. 5

nuo ligotų tonsilų. išimkit juos dėl jaunų vyrų 1 senų biznio ĮStui- Cumberland Avė., Pufk Ridge, III., 
savo apsisaugojimo, Dr. Frank L. gą. čia ne pardavinėjimas real ”hone 3231.
Nathanson, 3846 W. Madison St. Van ---------------------- -- ’
Buren 7556.

Personai
Asmenų Ieško

PARDAVIMUI graži cottage, 5 PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažlum. Puikioj apylin
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355 ;

estate arba bonų.
Yra tiesioginis geras biznis.
Atsišaukite pa^

’ S. and W. 
TAILORING CO.

4727-29 Lincoln Avė.

COLONIAL Gardena. Nauji, mo
derniški 2 flatų mūriniai, $16,000, 
cash $4000.

Savininkas Kildare 3695

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo
siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu
rini bungalow, aržuolo, trimas, fumas 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 
rendą. David Whitelaw, Builder, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

MES turime keletą gerų nau
jų apartmentinių namų parda
vimui Brighton Parke Ir Mar- 
ųuette Manor.

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas modemiškas me
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, fumas šildoma, 
tile grindys ir maudynės, {mūryta va
na, modemiška konstrukcija, .gatvė 
cementuota, gera transpo r t a c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Milwaukee Avė. Kil
dare 6405.

KANDYS 
BLAKĖS 

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė 
cottage, karštu vandeniu šildoma, 21 coiiage, Karstu vuuurmu niiuumu, Geras lotas sekamas nuo kampo 
karų garažas, lotas 62’4x125. Barge-į prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125,

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimo popierų atkarpų, 
mokestis. Atsišaukit, 1445 
Peoria si. ,

nas $10,500, 7137 Ingleside Ave. , lengvais išmokėjimai.^ Walter J. Paul, 
Midway 2886. K‘?al Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2.

RENDAI kambarys vienam arba
1 dviem vyrams. Su valgiu ar Ho. vai- 

(tc|'«io. 3312 P 
lubos.

For Rent
Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52,

Soiith

FI.A'I mūrinis, 6-6 kambarių, w .«
. garu šildomas, aržuolo trimas, 2 karų dvigubas, Va sekcijos linija, $12,000

So. Union Ave., pirmos garajaa> kaina $15,900, — $5000 įmo- akras — 25% jmokėt, kitus išmokėji- 
kčti, 9311 Wilson Ave. Del pasimaty- į minis. Tel. Sunnyskle 6926.

" —— i i mo gaukit Irvinu 1477~ | —..... —..... - ■■ ----------------------------
Furnished Room s

h ei p Wanted—Malė
Darbininku Reikia

VYRAI, VYRAI, VYRAI

NAUJAS 2 flatų namas prie 
BUDAVOTOJŲ ATYDON Concord Place, netoli Cicero, 1 

RENDAI kambarls vaikinama ari Savininkas parduoda 60 pėdų blokas į vakarus nuo North avė. 
merginoms, su valgiu ąr be valgio, kampą, Carriien ir Major avė. Yra Už y ' 
Šiltu vun<lenlu apA ilcIomaR. 7030 S. visi itnisy 111111 ir npmokZMi, $0000. j^17,f>00, $0,000 cash Iir Campbell avė. Tel. Hemlock 0012. Į E. GOSSVILLER, 2032 Touhy. Briar....................... . ‘
I). Arlauskis. , gate 2(122.

gerinusį pasiūlymą. Kaina 
Savininkas 4857 ČoncorJ

kambarys dėl . vieno

TAIPGI daugelį namų po 2 
flatus, kurių kainos 
$10,000 iki $14.200.

AUKŠTOS rųšies 
rių apt. namas, 
niškas, prie Layola Avė. 
tuščias, Va bloko j pietus nuo

yra nuo 1 savininkas, 1454 Warner avė. 2 apt. mo.
Wellington 1826. , | deni

________ i STOGDENGYSTE
f,_ f, kniuba-1 «togų prakiurimas užtaisomas

2 vanos, moder- ir garantuojamas už $4. Automobi-
1 apt., Hy» trokų patarnavimas Chicagoj ir 

, apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 
, Didžiausia ir geriausia stogų 

dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę

GRAŽUS medinis 2 
mas, kurį mainysime

6 FLATŲ namas ir

na-flatų 
į formą.

unijos darbininkai samaoml.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-16 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

6 FLATŲ namas ir saliunas, 
mainysime į iipartmentinĮ 

mą
na-

PARDAVIMUI 5 kambarių mū
rinis bungalow, aržuolo trimas, 11 
pėdų ugnavietė, knygynai, 7 pėdų 
bufetas, clek|rinC* ledaunė, gasinis 
pečius, skalbiniams klosctas, tile 
vana, iš šono įvažiuojama, 40 pėdų 
lotas, stikliniai ir su sieteliais por-, r--------»--------- -r -- —------ -
čiui, garažas. 3Ž21 W. 65th Place. pertų prie galutino užbaigimo planų, 
Hemlock 6592. ------------

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks-

. . w . — — - -J
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletą gerai apmokamų vietų.

PATY R IMAS NEREIKALINGAS
Mes jumis išmokinsime ir kol 

mokinsitės jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal būt ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasi- 
matvkit su manim šiandie, tuoj.

MR. ANTHONY
Room 1514 134 N. La Šalie St.

RENDAI ...... — ... — , -----
arba dviejų vyrų. Su valgiu ar be 
valgio $10 
Paplar avė.

j mėnesį. 2900 South 
Yards 2099.

PARDAVIMUI gražus 7 kamba- 
i rių bungalovv, karštu vandeniu ŠN- 

į ir prausynė ant 
‘ , kitus 

Tat man avė.
PARDAVIMUI prie G|41 S. Rich- (lomas, toiletas 

mond St., 6 kambarių mūrinis bunga- viškų, garažas, $3500 cash, 
Iow, special pirkinys, Priimsiu kaip rendą. 5942 S. 
Chicagos lota kaipo dali {mokėjimo, Tel. Prosnect 5765. 
biskj cash. šaukit Hemlock 1300. |

RENDON kambarys dviem ypa- \ 
toms arba vedusiai porai. Su visais 
palankumais, prie mažos šeimynos. 
Matyti galima vakarais po 6 vai.1.. -
1258 N. Wood St., Tel, Humbo/dt 2780 įlai. P. ' i-v., *■.. , , , liminu

3 NAUJI mūriniai bungalow, ber- j SU mažu jmokėjlmu galite 
žo trimas, ugnavietės, knygynai, slik-1 nupirkti naujų 6 kambarių mU- 

Įliniai porčiai, 2 varniena šildomi po- Lo bllnga)ow puikiai pabūdavo-

ar^a bungalow., 
HENRY A. METZ 
4363 Archer Ave.

Tel. Lafayette 1366

KAINA $7,700, tiktai $900 įmo
kėti, 5 kambarių, fumas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas. 
5910 Irving Park blvd. Kild. 8091

j čiai (plants), geležinkelio ir gatve-10 pumiui pauvuavu- PAŲI
kario linijos, galit tuojau kraustytis, ta ir moderniškai įrengta. Jei 2 flatų 
8830 So, Racine Avė. |/Oo nnri rrali ir bal illS

REIKIA keletą lietuvių vyyų, jie 
gali lengvai uždirbti po $65 į sa
vaitę dirbdami su manim. PATY
RIMAS nereikalingas, nes aš išmo
kinsiu jus. Jums apsimokės apžiū
rėti mano pasiūlymą. Pasinmtykit 
su manim asmeniškai šiandie.

MR. SUTIIERLAND 
Room 1002

100 \V. Mcnroe st.

Lietuviai vyrai, 
kurie ištikrųjų nori 
dirbti, pas mus 
suras tokių vietų, 
kurios jau senai 
ieško.
Mes suteiksim 
tikrą koperacijų 
ir prižiūrėsime, kad 
jus tiek pat uždirbtumėt, 
kaip musų kiti vyrai.

"Taipgi pagelbės i m prie 
užbaigimo jūsų “deals”. 
Tai tik dalis paminėta 
tos pageibos, kokią 
mes teikiame nariams 
musų organizacijos. 
Pasimatykit su manim 
asmeniškai šiandie.

kas nori, gali pirkti ir až cash. 
Namas randasi puik oje Mar- 

yra quette Park apielinkėje, tik 
TnSuT? šmoPū \an03’ e,ektra. gasas, pečhim Sil- trejetas blokų nuo parkų, arti ’ai, greitam pardavimui, 3 Šmotų (jotnas užpakaliniai porčiai, ce- . , . . , » 1 n- i x

parloro setas, 7 šmotų riešutinis vai- mentuota clė, netoli 42 St. ir Prince- gatvekarių ir boulevarų. Pirkė- 
"omo kambario setas, 3 šmotų mieg- |On ave Lotas 25x125, rendų, $45 jas gaus lengvinusias išmokeji- 
uindo setas. spnngsn, v,r- j ,„fnesj. |ik,„i |)iskj Į,nokf|i. Tel.

tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir Commodorc 1184. 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, ._____
6542 N. Clark St. i r-nA*nc u r • t t_______________________2.__ 1 GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 

.__ ” « bungalovv, 4 miegruimiai, geroj
PU’KI proga įsigyti gerus rakan- South Shore vietoj, aliejum šildo- 

dus G kambarių, aržuolinis valgomo ma, savininkas priims $2000 cash, 
rašymui kitus kaip rendą. Nevada 7814. 

krėslai lo- ! ______ _____J
Wilton ■ „ ... . .3 I*LAIŲ, mūrinis, naujas, ang- 

l liškas aklepas, 3, 5—5 kambarių, 
garu šildomas, lotas 30X125. Atsi
šaukit 6131 Koltnar ave.

Furnlture & Fixtures į------ —T”". "2:---------------
_____ Rakandai-įtaisai________ ' Už $3250 nupirksite 2 fintų me- 
“___________________________ dinį namą, 6—6 kambarių, ;

vanos,GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan- 
lai. i

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis

mo sąlygas. K/eipkitės:
7114 S. 'Campbell Avė.

SUTAUPYKI?, PiNIGŲ /
Mes dar parduodame specialė- 

~ L '' _ ‘ j
apšildymo reikmenis, arba įvedam 

____________________________ __ nieko nejmokant per 2 metus iŠ- 
MnnviTVTo xTAi,Aa*_mokėti. Southęm Plumbing Heating

MODELINIS NAMAS Supply Co., 2108 S. State St. Calu- 
Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų meį 4200_ 2029.
7 kambariu, Colonial styliaus namą, ____________ ‘
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi . x
presuotų plytų, graži tile prausynė, GENERAL Service Construction Co., 
{mūrytas lovys, gasu šildoma, elek- 1214 Grand Avė., felephone Monroe 
trinė ledaunė, kieto medžio grindys, 0611. Specialistai visokios^ rųšies na- 
cementuotas skiepas. Namas, kuria- taisymo. Pakeliam 
nie gyventumėt su pasididžiavimu.. mentuojam pamalus, {dedam salygat- 
Visi modemiški parankumai, tas na- j vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
mas yra puikiausiai pabudavotas sa- į taisom krautuvių frontus ir tt. 
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal- ,— ----------
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare _______________________________
1959. MES PASTATYSIME ANT 1T™TVTAT A . „h-vJŪSŲ LOTO N AM A BE jMOKftJIMO LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik-

_____ _ __________ h darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 

$500 JMOKfeTI hauling, pigios kainos, darbas garan-
$70 | mėnesj, įskaitant nuoš. 2 apt. tuotas. Atsišaukit Šiandie. Palaikyk 
rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar- skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
štti vandeniu, šildomas,, sun parlor, 1154 So. Albany. Van Buren 8341.

, v _| r.1Cs'^jimui porčiai, lotas 30x125, 20 _____ w____________ _______
ClUOSllTie gražų kampinį 0 minučių iki vidurmiesčio, gera trans- >

PARDAVIMUI — Arcadia Tcrrace, 
itų mūrinis namas, po 6 kam

barius kiekvienas, 2 karų garažas, 
elė ir gatvė cementuota ir apmo
kėta, kaina $18,300 žemiau kainos, 
įmokėti $5,000. Ardmore 4290.

PINIGAI KALBA

cementuotas skiepas, namus, ce-

Visi modemiški parankumai, tas na- [ vius, karpenterių darbą atliekam, per-

Mums reikia pinigų, par ^egaji

MR. WILLIAMS
Suite 501 6 No. Ch

ATYDA
KABŲ SAVININKAMS

Mums reikia trijų West Side 
gyvenančių vyrų su karais dėl 
subatos ir nedėlios, 
kestjs. 
niškai. 
Ofisas

Gera mo- 
Atsišaukitc tiktai asme- 
Netelefonuokit

atdaras iki 8 vai. vakaro

Room
F A.- SUNEGA, 
318 29 S. La Šalie St

REIKALINGAS geras barberys. 
Nuolatinis darbas. Atsišaukit tuo- 
jaus. 'Frank Druktainis, 2354 W. 68 
SI. prie Westem Avė.

AR JUS NORIT DADĖTI 
$25 J SAVAITĘ PRIE 

SAVO ĮPLAUKŲ
Jei taip, tai man yra reika
lingi 6 vyrai. Patyrimas ne
reikalingas. Šis darbas ne
trukdys jūsų dabartinio už
siėmimo. Atsišaukit nuo 10 
iki 4 po* piet ir nuo 7 iki 9 
vakaro.

Room 315, Conway Bldg. 
111 W. Washington St.

kambario setas, aržuolinis 
stalas, skurinis kaučius, 
vos. miegruimio rakandai, 
!*arpetai. Sykiu ar dalimis.

231 E. Superior St.
Apt. 1 

Deleware 10060

savininkas priims $2000 cash, 2 FLAT, mūrinis namus, 5—5 
kambarių, 4341 Drummond Place, 
visi assesmentai išmokėti, 2 fumas, 
viršutinis fintas išrenduotas už $50, 
kaina $13,500, cash reikia $2500 
G. Earl Grini 
avė. Tel. Pa

apartmentų namą už $33,
000, vertas $38,000.
jas namas, kieto medžio tri-

' nėr,c 4950 N.“Ke„tueky mas, gerai finansuotas, ge-, 
ilisacic ! ros įplaukos už investmen-i. - ,

I tus, nebrangios rendos. Vi | kreipkite;

Musical Instruments .
______ Muzikoa Instrurnentai_______

16 VARTOTŲ upright pianų $19 
ir daugiau, įskaitant suoliuką ir 
dastatymą. 6136 S. Halsted st.

GRAŽUS 6 kambarių namas, lo
tas 50y125, 2 karų garažas, nau
jai dekoruotas, geležinkelių ir gal- 
vekarių transportacija, kaina $8900 
arba geriausia cash pasiūlymas, 

i 4932 Pcnsacola avė. Palisade . 2276.

PARDUOSIU savo mahogany pjausi 
Steger grojiklj pianą atsakantiems j j 
žmonėms už $75, cash $30^ 'kitus 
išmokėjimais i du mėnesiu. Atsi
šaukit nuo 10 rvto iki 9 vakaro, 1 
II. 6512 S. Halsted st.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Pardavimui vaisių krautuvė ir gro 
šerne, geroj' vietoj tarpe 2 bučernių 
lietuvių kolonijoj. 3 kambariai iš už
pakalio, nauji fikčeriai, nebrangiai 
Savninkas 2917 W. 63rd St.

PARDAVIMUI į Park Ridge, 422 ,
Lake Avė., 6 kambarių reizdcnci- j SKRS ISrendUOta.
ja, karštu vandeniu šildoma, kam- $9600, kad pradėjus. Pasi
pinta lotas, 87x124, assesmentai „L.
mokėti, $13,500,' — $5,000 cash, j matykit su mumis
2*/j bloko North Węstorn Stotis.!
(i. Earl Grinder, 4956 N. Kentucky
avė. Palisade 0029.

die.

— — nui oiu 1 GENERALIAI kontraktonai, plyti-
.N aU lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta, nis darbas, plumbingas, namų pama-

1 nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
iki Archer Avė. eikit 2 blokus į vaka- ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
rus, arba imkit Archer Avė. karą iki, apskaitliavimą prieš I radendant dar- 
Spaulding Avė. ofisas 4436 S. Spauld- bą. Bell Contracting Co. Harrison , 

Tel. Lafayette 9570, arba 0697# nedėlios vakarais Plaza 1820.
kreipkitės prie savininko 4358 South 
Spaulding Avė.Reikia

sian NAUJAS geros rųšies bungalow, 
mūrinis octagon frontas, miegoji
mui porčiai, puikios vertes, $10,500, 
cash $8000, savininkas, 3630 North 

1 Mozart St. Tel. Irving 5540.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Ua ikona 
malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. HAlgted St, 
. Phone Yards 7283

J. S RAMANČIONIS
CRANE AND 
MORELAND 

. 5600 W. 63rd St.

3 FLATŲ mūrinis namas. Ge- 
___is bargenas Northwest side. 

3—4 kambarių, pečiumi šildomas, 
| geros įplaukos, 4 blokai iki Gar- 

field Parko, kaina $8,500, c_’„
$1000, atsišaukit T. R. Bruce, 7451 
N. Hnmlin nve. Kedzie 7891. 1 lA'i___________________________lik $8500, įmokėt tik $2000.

6—6 kamb. medinis namas, 2 
--------r----  karų garažas, cpnient block beis- 

inentas. Kaina pigi, įmokėt tik 
$2000. . * M

• 5—5 kamb. i naujas muro namas. 
Vandeniu šildoma, South Side, su 
trimis bedruimiais. Kaina labai pi
gi, įmokėt tik $3000. Jeigu norite 
laimėti 1000 dolerių, atsišaukite 
greitai pas savininką.

JUOZAS VILIMAS
4405 S. Fairfield avė.

Phone Lafayette 5948

DIDELIS BARGENAS
5—5 kamb. medinis namas, 2 ka- 

cašh l’U garažas, plcisjeriotas beismen-
tas, lotas 36)<125. Pirmos klesos, 
geroj vietoj, Brighton Park. Kaina

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas per savininką, furnas šildo* 

I mas, 5—6 kamb., l
i cija, parduosiu greit už $12,500, 
i cash reikia $4500. 6807 Calumet 
: avė. Triangle 2142.

u5onEoo. krautuvių rkčeriai

GRAŽUS 2 FLATŲ
$13,500, tiktai $1500 cash, garu 

šildomas, visi moderniški įrengi
mai, 2 karų medinis garažas, gat
vė cementuota ir apmokėta, savi
ninkas. 5444 S. California avė.

------------ GERIAUSIA VERTĖ MIESTE 
------------------------------ -----------------------Mūrinis bungalow, 5 dideli kam-
RESTAURANTAS, bargenas, ge- bariai, stikliniai porčiai, grįsti viš- 

roj vietoj West Side, prie transfe- kai, karštu vandeniu šildomas, 
rinio kampo, reikia biskį cash, pečiai, ledaimės, patiestas linoleum, 
lengvais išmokėjimais. Atsišaukit. garažas, iš šono įvažiuojamas, ge- 
2260 So. Kirkland Avė. Ist floor, 5: roj apielinkėj, gera transportacija. 
blokai į vakarus nuo Crawford Avė. kaina $8900, $750 įmokėti, kitus 

 kaip rendą. 7927 Princeton avė.
Vincennes 6112.

RESTAURANTAS, bargenas, ge-

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120x180, aptverta ir garažas, prie 
Country linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi % akro 
su 5 kambarių namu, $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė verta 
tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi
sas blokas prie Grand Avė., 11 lotų 
pardavimui už bargeną. C. A. Kirk 
vvood, 39?9 W. North Avė., Belmout 
2407.

Finansai-Paskolos
Financial

Grosemių, . Bučer
nių, Delikatessen, 
Restau rantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemos

PARDAVIMUI hinch room; se-1 
nas. geras biznis. Parduosiu pigiai, n>s turiu 2 bizniu, arba mainysiu 
į lotą arba automobilį. 5340 So. 
Wentworth. Tel. Wentworth 2870.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, cementiniu pamatu, vana; yra 
vietos kambariams ant viškų, garažas 
$6950 arba geras pasiūlymas, geroj

PARDAVIMUI pigiai kampinis 
muro namas, 2 štorai, 2 ofisai, 2 
f lutai ir dėl dviejų karų garažas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Par
duosiu arba mainysiu ant mažesnio 
namo

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS 
x Pardavimui prie 3821 S. Ųali- 
fornia avė., pečium šildomas, mūri
nis namas, 5—4 kambarių fintai, 
krautuvė su (gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, galit pirkti su bizniu 
arba be biznio. Kaina $13,000 
$3,600 cash reikia, šaukit savinin
kų vakarais. Irving 3069, Wab. 3588

kambarių fintai,

... ...x. ...... (T : u v. apielinkėj, Northvvest side. Gatvė ir l ARDAV1MŲ1 pigiai shoe shop,ig|g cementuota ir apmokėta, lengvais
i I * t * i I 11 t* I a i t iŠ * f / k '/ 1 11 • • O . A _ ....kandis mašinos. I tiriu išvažiuoti iš jjmokgjjmajs savinihkas Kildare 4078 

( lucagos. Aušros knygynas. 3210 S. , ____ ______
Halsted st. Box 246.

PARSIDUODA saliunas ir res- PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
toranas, 2 duris Įėjimui, duris į 2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 
restoraną 1818 Canalport avė., o į portacijos, moderniškas, . 
saliuną 549 W. 18th st. Atsišaukite navietė, 2 karų,garažas, įtaisymai 
po bile vienu adresu.

yra ug-

apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N. 
Mayfield avė. Tel. Merrimac 4162

PARDAVIMUI saliunas tarpe di
delių dirbtuvių. Geras biznis, par
duosiu pigiai. 2246 Blue Island Ave. 

10iyjX125, GERAS 
f POOLRUIMIS su dviejų kambarių £aWNDALE**6688? 
lormšiais, parduodu dal kito biznio, 
už $300, 3101 W. 88 St, II augštas iŠ 
fronto.

TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, ---- -------- PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000,

■ * * — ------- ju [ pj. lininiu 1UVUB AUipu jinvivcjiiiicf. uovi 
Ken-1 n. Cravvford Ave. Irving 2634. K c 11 n i l * - l

Puikus biznio lotas, frontage 83 pė
dų 6 kambarių moderniška cottage, 
garu šildoma, prie 75 St. 116 bloko į 
vakarus nuo Cottage Grove Ave. Kai- 

--------= =—-------- __ . .------- na $15,000, Vi cash. kitus išmokėji- 
Exchange—Mainai-mais. Tel. Radcliffe 0825.

b.^orthriSlrttC mafnysTI 120 i darykit Hte| to lietuviais,

«V">-; ’ MII?**
netoli Storling IR kXa $2^0 už totFkaipo ofisą,“mainysiu į lotą ar-1 

kalbėti angliškai. Tai yra, akrą. Yra $6000 morgičius, (>%, ku- Ja^a,aBRealPLdtaV^286 W nrnirn visam p-vvpnimui tiem ris užsibaigs birželio mėn. 1931.1 į-Real Estate- 3236 W’ B5th st proga visam, gyvenimui jiem Mr Grcen 201 fIarrison stt Ouk Apt. 2 
Vyrams kurie gali SUSltlktl Park, UI. Austin 3074. 
su savo tautiečiais ir pasi- -----!------------ ---
kalbėti. Pasimatykit su ma
nim asmeniškai šiandie.

MR. SUTHERLAND
r. 1003—100 W. Monroe St.

PARDAVIMUI Rooming House
mūrinis namas 18 kambarių, forni- j vww „,1V
čiai, steam heat, gražus t kambariai.
Visi parenduoti Vi miel cirkle. P“"-1 . - - -----
dos $150. 1 karo garadžius. F 
52000, $500 {mokėti, likusius pagal I 
sutartį. Duosiu lysą.

565 E. Columbia St.
Detroit, Mich.

arba loto.
K. WEDZES 

3255 S. Halsted st.
Yards 6062.

BARGENAS. 3801 S. Halsted st., 
saliunas, nėra lyso, 3—6 kainb. 
apt. moderniškas, šaukit Vincennes 
8608. 7332 S. Halsted st.

'PARDAVIMUI prie 7642 Cornell 
avė. naujas 2 flatų, 5—5 kambarių, 
sun, parlor, miegojimui porčiai, 2 
karų mūrinis garažas, karšto van
denio šildytuvas, paipos apdeng
tos, langai su stripsais, turiu par
duoti žemiau kainos, kaina $19,000, 
geriausia cash pasiūlymas, savinin
kas ROBERTS, South Shore 6399.

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka
rų ir N. W. R. R. bargenas $11500, 
įmokėt $2,500. Savininkas 1738 Sum- 
merdale, Ravenswood 1592.

TIKTAI $1000 CASH — 2 flatų 
mūrinis namas, sun parlorai, 5—5 
kambarių, lotas 30 X 125, kaina 
$14,800, aitus kaip rendą. Atsišau- 
kit T/R. Bruce, 745 N. Hamlin av. 
Kedzie 7891.

REIKIA keletos gerai iš
rodančių lietuvių darbui, 
kurie gali uždirbti $65 į sa
vaitę. Patyrimas nereika
lingas, tik biskį turit mokėti

Lietuviai darykit bižni ęu lietuviais, 
j .. .V V -- ------ ■ ---- 1,

3 karų mūrinis garažas, galima var-

PARDAVIMUI medinis 2 apt. 
6—6 kambarių, yra skiepas, prie 
bulvaro, naujai dekoruotas, kieto 
medžio grindys, furnas šildoma 1 
fl., netoli gatvekarių, bargenas 
$8500, įmokėti $2500. Savininkas 
apleidžia miestą. 1919 N. Kedzie 
avė. 
__ • - - --- _

EDWARDS PUIKUS NAMAI — 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be- 
vcrly Hills, bungalov/ kainomis; jie 
randasi 10033 Irving, 9944 Prospect, 
9820 Hamilton, 9850 Hoync. Key. 
9134.

RUNGALOW — lotas 120x125, 
$7500, 2106—12 N. Mansfield, prie 
Grand avė. vien tik lotas vertas $75 
pėdai, savininkas, 3015 W. Madi- 
son st. 9—11 a. m. Matykit šian
dien.

PARDAVIMUI 2 Batų medinis, 
5—5 kambarių, 50 pėdų lotas, ga
ražas, 5349 S. Campbell avė., 2 fl.

BULVARO biznio kampas, 75 
pėdų, labai gera vieta dėl gasoli- 
no stoties.

2256 W. Division St.

NEBRANGI biznio prapertė, 2 
flatų, kaina $15,500, mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara
žas.

4316 Milwaukee avė. 
Kildare 7491.

Pardavimui 2 fintų namas, 5-6 
kambarių, gasas, elektra, cementinis 
skiepas, arba 6 kambarių flatas ren- 
don. PITTASI, 2312 W. Van Buren 
St. West 0749.

KAINA nužeminta $2000, ką tik
MAINYSIU bungalov/ į lotą, 6 

kambarių mūrinis bungalow su vi
sais įrengimais. Mainysiu j lotą.

THE ROYAL MORTGAGE &
1 REALTY CO.

HemJock 8300.

užbaigtas 5 kambarių bungalovv,
GRAŽUS bungalow, karštu vande- 5233 S. Kilpatrick Avė., % bloko 

niu šildomas, 2 karų garažas, plieno į pietus nuo Archer avė. karų, fur- 
konstrukcija, kieto medžio trimas, nas šildomas, aržuolo trhnas, gra- 
miegojimui porčiai. 1 metų senumo, i žiai dekoruotas, stikliniai porčiai, 
kaina teisinga. 5752 So. Maplevvood kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Avė. Tel. Prospect 4271. Canal 1272.

BARGENAS Marųuette Manor Bun- 
galow, mūrinis. octagon frontu, karš
tu vandeniu šildomas, tile lietaus la
šų vana, stikliniai miegojimui porčiai, 
baltiniams klosethas, dideli viškai ir 
skiepas, francuziški langai, garažas, 
5919 S. Washtenaw Avė.

ESU priverstas parduoti naują 
muro namus su grosernę ir burei ne, 
ant kampo Archer Avė. Duosiu mor- 
gičių, kaina $13,500. Kreipkitės 
4607 So. California Avė., 2 lubos.

2-rus MORGICIUS
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

1912 Sc. State Street

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

• • 6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus ■
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $600,000.00 
8804 So. Kedziė Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
MATERIOLAS

Mes parduodame ši materiolą labai 
pigiomis kainomis. Mes galime su
teikti visus reikalingus planus dėl 
plumbingo ir namų apšildymo įvedimo 

Abbot Wrecking and Lumber Co.
5201 W. Grand Avė.
Tel. Berkshire 1321

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8760

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganidinimą. J veda m elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not (ne.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452
■ i"

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

I-mo ir 2-ro MORGEČIO
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti «į vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St-

Room 820 <-------- ------

Educational
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit- 

1 metikes, pilietybės, knygvedystės, 
1 stenografijos ir kitų mokslo Šakų.
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St.. Chicago. T1L

Miscellaneous
įvairus

HELTCOPTER
Kas nori įsigyti aeroplaną — 

foot power, pakelia 300 svarų, $3800. 
Gasolino jėga pakelia 500 svarų, 
$4500. 4634 W. Erie St. Austin 4204.

LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 
lankykit Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 60 dienų 

Central 6260' kursas. Trumpraščio, knygvedystčs, 
; mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. \Vabash, Room 824. 
Wab. 2082.

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 jmokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliaviino. 
Hem. 7969.

5429 S. Ashland avė.
Arctic Construction Co. 

General Contractors

AR JUS NORITE 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

SCHOOL
1507 W. Madison Street
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NAUJIENOS, Chlcago, m. Pirmadienis, Rūgs. 19, 1927

Help Wanted—Malė Real Estate For Sale I Real Estate For Sale
Darbininkų Reikia Namai-Zeina Pardavimnl________ Namai-ZemB Fardavltnui

tonsilai ir ADENOIDAI AR JUS norit uždirbti nuo PARDAVIMUI graži cottage. 5 PAHDATO^
TIK Už $25 .-v: eirn ; kambarių ir vana, savininkas aplei- namas su garažium. Puikioj apielin-

SirdiM ligos ir reumatizmas paeina k 1 savaltY. Kelk,a džia miestą, parduos už $4500, 881 S. kfje, Roselande. Parduosiu pigiai,
ligotų tonsilų. Išimkit juos de! i jaunų vyrų į seną biznio įstui- Cumberland Ave., Purk Ridge, III., 10520 So. State St. w

Dr. Frank L. ga. čia ne pardavinėjimas real I’hone 3231. VoV^ ni.» ■   i —- —
estate arba bonų.

--------- ------ Yra tiesioginis geras biznis
Atsišaukite pas

’ S. and W.
TAILORING CO.

4727-29 Lincoln Ave.

T*e»-s ortai 
Asmenų leftko

Real Estate For Sale 
Pardavimui

Real Estate For Sale 
Nnmni-Zeme Pardavimui

Miscellaneous

Roselande. Parduosiu pigiai.
nuo 
savo apsisaugojimo, L.............- —
Nathanson, 3846 W. Madison St. Van
Buren 7556.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355

COLONIAL Gardens. 
derniški 2 flatų mūriniai, 
cash $4000.

Savininkas Kildare 3695

Pastatysiu ant SAVO LOTO. Duo- 
Nauji, mo- siu lotą ir pastatysiu 5 kambarių mu- 

$16,000, rinj bungalovv, aržuolo, trimas, furnas 
šiluma, tik $500 įmokėti, kitus kaip 

I rendų. David Whitelaw, Builder, 4417 
N. Major Avė. Tel. Kildare 8490.

MES turime keletą gerų nau
jų apartmentinių namų parda
vimui Brighton Parke <r Mar- 
ųuette Manor.

PARDAVIMUI PER BUDAVOTO- 
JĄ 5 kamb. naujas modemiškas me
dinis bungalow, galima padaryti 4 
kambarius ant viškų, furnas šildoma, 
tile grindys ir maudjmffs, įmūryta va
na, modemiška konstrukcija, .gątvė 
cementuota, gera transpo rtacija, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett, 4005 Milwaukee Avė. Kil
dare 6405. z

KANDYS j > [ Ą E 
DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 

TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimo popierų atkarpų, 
mokestis. Atsišaukit, 1445 
Peoria st. ,

dėl
Gera 

South

PARDAVIMUI 6 kambarių mūrinė
cottage, karštu vandeniu šildoma, 2 Geras lotas sekamas nuo kampo 
kuru garažas, lotas 62*4x125. Barge- prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 
nas $10,500, 7137 Ingleside Ave. lengvais išmokėjimaią, Walter J. Paul, 
Midway 2886. Real Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2.

KENIJAI kambarys vienam arba 2 FtAT muriniH( C.fi kambarių, I * . .
dviem vyrams. Su valgiu ar Be vai- gildomas, aržuolo trimas, 2 karų ; dvigubas, *4 sekcijos Unija, $12,000 
gio, 3312 So. Union Ave., pirmos kniražnS( kaina $15,900, — $5000 įmo- 'akras — 25% įmokėt, kitus išmokėji- 
'ub°«. kėti, 3311 Wilson Ave. Del, pasimaty- j miais. Tel. Sunnyside 6926.
■ į ... ■■■■■■■ i mo gaukit Irving 1477. ; —--------------------------------------------

Geras lotas sekamas nuo kampo

For Rent Real Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2.
TAIPGI daugelį namų po 2 

flatus, kurių kainos 
$10,0(M) iki $14.200.

yra nuo1

Pardavimui 10 akrų prie 83 ir 52,

Furnished Room s

h ei p Manted—Malė
Darbininku Keikia

---------------- --------------------------------- NAUJAS 2 flatų namas prie 
BUDAVOTOJŲ ATYDON Concord Place, netoli Cicero, 1 

Savininkas parduoda 60 pėdų blokas ( vakarus nuo North avc. 
merginoms, su valgiu ąr be valgio, kampų, ęarmen ir Major ave. Yra Už _ geriausį pasiūlymų. Kaina

RENDAI kainbaris vaikinamu ar
šiltu vandeniu apšildomas. 7030 S. i visi įtaisymai ir apniokoti, $6000. $17,500, $9,000 cash ar pnsiulymas. 
Campbell avė. lel. Hemlock 0612. J Ė. GOSSVILLER, 2632 Touhy. Briar- Savininkas 4857 Concord Place.

VYRAI, VYRAI
I). Arlauskis gate 2022.

GRAŽUS medinis 2 
mas, kurį mainysime

(> FLATŲ namas ir
“ • • • 1

flatų na- 
į farmą.

STOGDENGYSTR
AUKŠTOS rųšies, 6—6 kamba- prakiurimas užtaisomas

rių apt. namas, 2 vanos, moder- ir garantuojamas už $4. Automobi- 
niškas, prie Lavola Avc. 1 apt. Hų, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
tuščias, % bloko į pietus nuo “L”, apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 
savininkas, 1454 Warner avė. 2 apt. mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
Wcl)ington 1826. 4 i dengimo (staiga Chicagoj. Tik paty-

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO.

8411-16 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

Puiki nauja proga
Nuolatinė apmokama vieta

Del pasididinimo musų pasek
mingos organizacijos, mes turime 
keletu gerai apmokamų vietų.
PATYR1 MAS NEREIKALINGAS

Mes jumis išmokinsime ir kol 
inokinsitės jus uždirbsite. Tik ne
praleiskite šios progos. Gal hut ji 
nebus pasiūlyta kitu sykiu. Pasl- 
matvkit su manim šiandie, tuoj.

M R. ANTHONY
Room 1514 134 N. La Splle St.

RENI JAI 
arba dviejų 
valgio $10 
l’aplar avė.

kambarys dėl vieno i —j----------------------------------- *-----
vyrų. Su valgiu ar be PARDAVIMUI prie 6441 S. Rich- 
į mėnesį. ° .
Yards 2099. j low, special pirkinys, Priimsiu

 Chicagos lota kaipo dalį jmokėjimo, 
• __ ' biskį cash. iaukit Hemlock ! 300.

PARDAVIMUI gražus 7 kamba
rių bungalovv, karštu vandeniu Šil
domas, toiletas ir prausynė ant 

' > kitus 
kaip rendą. 5942 S. Tahnan avė. 
Tel. Prosnect 5765.

2900 South mond St., 6 kambarių mūrinis bunga- viškų, garažas, $3500 cash, ri i_  _ ’ • > __ _ • i.,.:.. rojo c

RENDON kambarys dviem ypa-
toms arba vedusiai porai. Su visais
M-av’ti""Kalima'’’"vak.’rai's'’ po "(Š'vii linmi |>or^ai, 2 vandens šildomi pe- 
1268 N. Wood St., Tol. Humboldt 27SO «•“. Keležmkelio Ir gatve-

kario linijos, galit tuojau kraustytis.
1 8830 So. Ručine Ave.

t
3 NAUJI mūriniai bungalow, ber-

6 FLATŲ namas ir saliunas, 
mainysime į apartmentinį 
mą ar^a bungalow.( 

HENRY A. METZ 
4363 Archer Avė.

Tel. Lafayette 1366

na-

--------------------------- ------------------- - rę
PARDAVIMUI 5 kambarių mu-| 

rinis bungalovv, nržuolo trimas, 11 
pėdų ugnavietė, knygynas, 7 pėdų 
bufetas, elektrinė ledaunė, gasinis _________________________ ____
pečius, skalbiniams klosetas, tile " r” 
vana, iš šono įvažiuojama, 40 pėdų RelKIA prie presų darbo, namų, 
lotas, stikliniai ir su sieteliais por- , prie dažų, įrankių ir mašinerijos eks- 
čiai, garažas. 3Ž21 W. 65th Place.! pertų prie galutino užbaigimo planų, 
Hemlock 6592. sumanymų. Groetchen Tool and Mfg.
___________ ___________________ i 721 Fulton, Haymarket 6961.

KAINA $7,700, tiktai $900 Įmo
kėti, 5 kambarių, furnas šildomas, 
30 pėdų lotas, apšildomi viškai, 
lengvais išmokėjimais, savininkas.

REIKIA keletu lietuvių vyyų, jie 
gali lengvai uždirbti po $65 į sa
vaite dirbdami su manim. PATY
RIMAS nereikalingus, nes aš išmo
kinsiu jus. Jums apsimokės apžiū
rėti mano pasiūlymų. Pasimatykit 
su manim asmeniškai šiandie.

M R. SUTHERLAND 
Room 1002

100 \V. Monroe st.

SU mažu (mokėjimu galite 
miė ‘ mažos šeimynos" žo trimas, ugnavietės, knygynai, stik- nupirkti naujų 6 kambarių mU- 

co bungalovv puikiai pabvuavo- 
. ta ir moderniškai įrengta. Jei 

kas nori, gali pirkti ir už cash. 
-1*0/1. i Namas randasi puik oje Mar- Lz $3250 nupirksite 2 fintų me-1 ... ...

„ , dinj namų, 6—6 kambarių, Vra <|Uette Park apielinkeje, tik
^ni^d-ivimi?iaU3* Tmotu Y’nos’ e,e.k,r«»Pečium šil-1 trejetas blokų nuo parkų, arti

ai, greitam pardavimui, 3 šmotų doinas, užpakaliniai porčiai, ce- » r»- i x
parloro setas, 7 šmotų riešutinis vai- mentuota elė, netoli 42 St. ir Prince- gatvekarių ir bou/evarų. Pirke-
•romo kambario setas, 3 šmotų mieg- ĮOn ave Lotas 25x125, rendų, $45, įas gaus lengvinusias išmokėji-
■uimioseta^ sprinRsaU matr^^^ tiktai biskj j.nokfti. Tel., ,ąlygas K 'cipkitSs:

7114 S Campbell Ave.

Furnlture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

tuvės setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir | Commodore 1184. 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

Lietuviai vyrai, 
kurie ištikrųjų nori 
dirbti, pas mus 
auras tokių vietų, 
kurios jau senai 
ieško.
Mes suteiksim 
tikrą koperacijų 
ir prižiūrėsime, kad 
jus tiek pat uždirbtumėte 
kaip musų kiti vyrai. 
Taipgi pagelbės! m prie 
užbaigimo jūsų “deals”. 
Tai tik dalis paminėta 
tos pagelbos, kokią 
mes teikiame nariams 
musų organizacijos. 
Pasimatykit su manim 
asmeniškai šiandie.

GRAŽUS 8 kambarių mūrinis 
. i hungalow, 4 miegruimiai, geroj

PU’Kl proga įsigyti gerus rakan- South Shore vietoj, aliejum šildo-1 
dus G kambarių, aržuolinis valgomo nia> savininkas priims $2000 cash, 
kambario sėtas, aržuolinis rašymui kitus kaip rendų. Nevaūa 7814. 
stalas, skurinis kaučiuš, krėslai lo- 
vorf. miegruimio rakandai, Wilton! 
barpetai. Sykiu ar dalimis. 

231 E. Superior St.
Apt. 1 

Delevvare 1OOGO

2 FLAT, mūrinis namas, 5—5 
kambarių, 4341 Drummond Place, 
visi assesmentai išmokėti, 2 furnas, 

„ __ , viršutinis fldtas išrenduotas už $50,
3 ELATŲ, mūrinis, naujas, ang- ^aina $13,500, cash reikia <$2500.

Iiškas aklepas, 3, 5—5 kambarių, Ear| Grindler, 4956 N. Kentucky 
garu šildomas lotas 30X125. Atsi- ave> Tc], Palisade 0929.

I šaukit 6131 Kolrnar avė. _________________ <■________________________

SUTAUPYKIT PINIGŲ / 
Mes dar parduodame specialė-

J 
apšildymo reikmenis, arba įvedam 
nieko neįmokant per 2 metus iS- 

UA&VTTMTO vaiiac • mokėti. Southęm Plumbing Heating
MODELINIS NAMAS Supply Co., 2108 S. State St. Calu- 

Mes atidarėm dėl apžiūrėjimo, gražų met 4200—2029.
7 kambarių, Colonial styliaus namą, .
presuotų plytų, 2 karų garažas irgi ■
presuotų plytų, graži tile prausynė, GENERAL Service Construction Co., 
įmūrytas lovys, gasu šildoma, elek- 1214 Grand Ave., Telephone Monroe 
trinė ledaunė, kieto medžio grindys, 0611. Specialistai visokios^ rųsies na- 
cementuotas skiepas. Namas, kuria- taisymo. Pakeliam
me gyventumėt su pasididžiavimu, i mentuojam pamatus, (dedam šalygat- 
Visi modemiški parankamai, tas na- Į vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
mas yra puikiausiai pabudavotas sa- į taisom krautuvių frontus ir tt.
vo rųšies. Del informacijų ir pasikal- ,——--------
bėjimo šaukit Mr. Tompkins, Kildare -----------
1959. MES PASTATYSIME ANT T ™tt«t a t a • v ai vJŪSŲ LOTO NAMA BE ĮMOKfiJIMO LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik-

v______________ * ti darbą prie automobihaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 

$500 ĮMOKĖTI hauling, pigios kainos, darbas garan-
$70 j mėnesį, įskaitant nuoš. 2 apt. tuotas. Atsišaukit Šiandie. Palaikyk 

j rendų $45, naujas, gražus 2 apt. kar- §į skelbimą. Roosevelt Auto Hospital, 
Mirnia rpiVin ninicrn nar ! vandeniu, šildomas,, sun parlor, 1154 So. Albany. Van Buren 8341. IVlUInS reiKia P gų,, 1 id-Iegojimui porčiai, lotas 30x125, 20, ___________________

duosime gražu kampinį O minučių iki vidurmiesčio, gera trans-i 
apartmentų namą už $33,
000, vertas ?38,000. Nau lotą. Gatve cementuota ir Up»*vncv**, > ma uaiunn, jjiuniuiugar, >i«mų 
ioo namac Vinfn mocl'zin tri- n®ra išlaidų. Imkit Kedzie Ave. karą tai, garažai, perdirbimai, nauji jas narna , Areher Ave. eikit 2 blokus j vaka- ni, lengvios sąlygos. Gaukit

11 I1K V <ll»> 1 oi 11U K L J i 111U1 ocl V1111II lt <lo« • i • • Iw_r.rv>a.
5910 Irving Park blvd. Klld. 8091 m‘s., kainomis plui įhingą ir namų

MR. VVIIJJAMS
Suite 501 6 No. Clark

ATYDA
KARŲ SAVININKAMS

Mums reikia trijų VVest Side 
gyvenančių vyrų su karais dėl 
subatos ir nedėlios. Gera mo
kestis. Atsišaukite tiktai asme
niškai. Netelefonuokit,
Ofisas atdaras iki 8 vai. vakaro

F A.-SUNEGA, 
Room 348 29 S. La Šalie

REIKALINGAS geras barberys. 
Nuolatinis darbas. Atsišaukit tuo- 
jaus. Frank Druktainis, 2354 W. 68 
St. prie Westem Avė.

AR JUS NORIT DADĖTI 
$25 { SAVAITĘ PRIE 

SAVO ĮPLAUKŲ

PARDAVIMUI — Arcadia Terrace, 
2 flatų mūrinis namas, po 6 kam
barius kiekvienas, 2 karų garažas, 
elė ir gatvė cementuota ir apmo
kėta, kaina $18,300 žemiau kainos, 
(mokėti $5.000. Ardmore 4290.

PINIGAI KALBA

namus, ce-

Musical Instruments .
Muzikos Instrumentai_______

16 VARTOTŲ upright pianų $19 
ir daugiau, įskaitant suoliuką ir 
dastatymų. 6136 S. Halsted st.

PARDAVIMUI J Park Ridgc, 422
Lake Avė., 6 kambarių reizdenci-

jai dekoruotas, geležinkelių ir gal-j pįniš'ToTas, 8*7x124,' assesme'ntaViš- 
vekarių transportacija, kaina $8900, mokėti, $13,500, — $5,000 cash, 
arba geriausia cash pasiūlymas.' u v, hli 
4932 Pensacola avė. Palisade . 2276. (; ~

" ■ —  ------------------------———— 1 avė

GRAŽUS 6 kambarių namas, lo ..... . ...... .
tas 50X125, 2 karų garažas, nau- ja" karštu 'vandeniu dildoma, kam-

, $13,500/— $5,000
2*Xj bloko North Węstern Stotis, 
[i. Earl Grindeių 4056 N. Kentucky 

Palisade 0029.

mą ar j GENERALIAI kontraktoriai, plyti- 
000, vertas $38,000. Nau lotą. Gatvė cementuota ir apmokėta,, nis darbas, plumbingas, namų pama
ino namac L-i n t n YYindyin tri- nėra išlaidų. Imkit Kedzie Avė. karą tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se- 
jaS namd , Archer Avė. eikit 2 blokus j vaka- ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų
mas, gerai finansuotas, ge- rus, arba imkit Archer Avė. karą iki, apskaitliavimą prieš yradendant dar- 

• 1 1  --v •   — — Unu nlrli n<r A vo nfiacac S* Ssnmilfl- ha IlrJI rnnfrnf'b* n t C n MorriyAnros L 
tus, nebrangios rendos. 
skas išrenduota. — 
$9600, kad pradėjus. Pasi 
matykit su mumis 
die.

inlauknę už investmen-' SpauldinK Ave- °fisas 4436 s- Spauld- bą.IpictUKUb UZ lliVeaUIlCIl , .n* Ave Tel ba£ayette 9570, arba oes_r. ! inįf Avė. . _
> V1 i kreipkitės prie savininko 4358 South Reikia i Spaulding Avė.

NAUJAS geros rųšies bungalovv, 
Šian mūrinis octagon frontas, miegoji- 

I mui porčiai, puikios vertes, $10,500, 
1 cash $8000, savininkas, 3630 North 
Mozart St. Tel. Irving 5540.

3 FLATŲ mūrinis namas. Ge-1 uitu 1 1112!) IIUUKtn, VU’

PARDUOSIU savo mahogany riaušių bargenas Northwest side. 
Steger grojiklį pianų atsakantiems j 3—4 kambarių, pečiumi šildomas, 
žmonėms už $75, cash $30^ ‘kitus geros įplaukos, 4 blokai iki Gar- 
išmokėjimais į du mėnesiu. Atsi- l fje)d Parko, kaina $8,500, cash 
šaukit nuo 10 ryto iki 9 vakaro, 1 > $1000, atsišaukit T. R. Bruce, 745 
1’1. 6512 S. Halsted st. j N. Hemlin ave. Kedzie 7891.

Business Chances
Pardavimui Bizniai GRAŽUS 2 FLATŲ

$13,500, tiktai $1500 cash, garu 
'šildomas, visi moderniški įrengi

mai, 2 karų medinis garažas, gat-
■ cementuota ir apmokėta, savi-

, i ;
Pardavimui vaisių krautuvė ir gro-< 

šerne, geroj' vietoj tarpe 2 bučernių, 
lietuvių kolonijoj. 3 kambariai iš už- vp................ .. ______
pakulio, nauji fikčeriai, nebrangiai. ninkas. 5444 Š. California avė. 
Savninkas 2917 W. 63rd St. i . _____ _ _______  __

RESTAURANTAS, bargenas, ge
roj vietoj West Side, prie transfe- 
rinio kampo, reikia biskį cash, 
lengvais išmokėjimais. Atsišaukit. 
2260 So. Kirkland Avė. Ist floor, 5 
blokai j vakarus nuo Cravvford Avė.

GERIAUSIA VERTfi MIESTE
Mūrinis bungalovv, 5 dideli kam

bariai, stikliniai porčiai, grįsti viš
kai, karštu vandeniu šildomas, 
pečiai, ledaimės, patiestas linoleum, 
garažas, iš šono (važiuojamas, ge
roj apielinkėj, gera transportacija. 
kaina $8900, $750 (mokėti, kitus 
kaip rendų. 7927 Princeton avė.

n.nn.vTurr i w VinCCIinCS 6112.PARDAVIMUI hinch. room; se
nas, geras biznis. Parduosiu pigiai, 
nes turiu 2 bizniu, arba mainysiu 
į lotų arba automobili. —

DIDELIS BARGENAS
5— 5 kamb. medinis namas, 2 ka

rų garažas, plcisteriotas beismen? 
tas, lotas 36yl25.. Pirmos klesos, 
geroj vietoj, Brighton Park. Kaina 
tik $8500, (mokėt tik $2000.

6— 6 kamb. medinis namas, 2
karų garažas, cemcnt block bcis- 
nientas. Kaina pigi, (mokėt tik 
$2000. ,

• 5—5 kamb. t naujas muro namas. 
Vandeniu šildoma, South Side, su 
trimis bedruimiais. Kaina labai pi
gi, (mokėt tik $3000. Jeigu norite 
laimėti 1090 dolerių, atsišaukite 
greitai pas savininkų.

JUOZAS VILIMAS
4405 S. Fairfield avė.

Phone Lafayette 5948

CRANE AND
MORELAND

- 5600 W. 63rd St.

PARDAVIMUI 2 akrai žemės, 
120X180, aptverta ir garažas, prie 
Country linijos, $3350 cash, gasas, 
elektra, telefonas, taipgi 14 akro 
su 5 kambarių namu, $3250, gasas, 
elektra, telefonas, tik žemė verta 
tiek, Augančioj apielinkėj, taipgi vi
sas blokas prie Grand Avė., 11 lotų 
pardavimui už bargeną. C. A. Kirk 
vvood, 3939 W. North Avė., Belmont 
2407.

į lotą arba automobilį. 5340 * So. namas, cementiniu pamatu, vanaj yra 
Wentworth. Tel. Wentworth 2870. vietos kambariams ant viškų, garažas 
_______________________________$6950 arba geras pasiūlymas, geroj

... ,,IX. . . . . apielinkėj, Northwest side. Gatvė ir
l ARIJAVIMŲI pigiai sluie shop, cementuota ir apmokėta, lengvais 

Landis masinos. I uriu išvažiuoti iš i§mokėjimais savinihkas Kildare 4078 
Chicagos. Aušros knygynas. 3210 S. į ____ ______
Halsted st. Box 246.

PARDAVIMUI pigiai kampinis 
muro namus, 2 štorai, 2 ofisai, 2 
flatai ir -dėl dviejų karų garažas. 

t>a nnAvtmiti 9 Karštu vandeniu apšildomas. Par-PARDAVIMUI 2 augštų medinis duosiu arba mainysiu ant mažesnio 
namo arba loto.

K. WEDZES 
3255 S. Halsted st.

Yards 6062.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis I 
namas j>er savininkų, furnas šildo-1 
ma.S, 5-- 6 kamb., trnneportn.
cija, parduosiu greit už $12,500,

I cash reikia $4500. 6807 Calumet1 
! avė. Triangle 2142.

. Bell Contracting Co. Harrison . 
O697> nedalios vakarais Plaza 1820.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užiaikom 
malevą, popierų, stiklus ir t t.

3149 So. Halsted St
• Phone Yards 7283

J. 8 RAMANCIONIS

Finansai-Paakolos
Financial

2-rus MORGUS
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

krautuvių f:kčeriai 
Grosemių, . Bučer
nių, Delikatessen, 

. Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialurnas. Ge- 

patarnavimas, žemos

Sc. State Street

ATNEŠ 16% INVESTMENTAS 
\ Pardavimui prie 3821 S. ęali- 
fornia avė., pečium šildomas, mūri
nis namas, 5—4 kambarių fintai, 
krautuvė su gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, galit pirkti su bizniu 
arba be biznio. Kaina $13,000 
$3,000 cash reikia, šaukit savinin
kų vakarais. Irving 3069, Wab. 3588

PARSIDUODA saliunas ir res- PARDAVIMUI pigiai moderniškas 
toranas, 2 duris įėjimui, duris į 2 flatų mūrinis namas, netoli trans- 
restoranų 1818 Canalport avė., o į portacijos, moderniškas, yra ug- 
saliunų o49 W. 18th st. Atsišaukite navietė, 2 karų garažas, įtaisymai 
po bile vienu adresu. apmokėti. Mr. Herrmann, 1747 N.

1 Mayfield avė. Tel. Merrimac 4162
PARDAVIMUI saliunas tarpe di-i *

dėlių dirbtuvių. Geras biznis, par- TRANSFERINIS KAMPAS—N. W. 
duosiu pigiai. 2246 Blue Island Avė. KAMPAS ARCHER IR CRAWFORD, 

10114X125, GERAS PASIŪLYMAS 
NEBUS ATMESTAS. SAVININKAS 
LAWNDALE 6688.

BARGENAS. 3801 S. Halsted st., 
saliunas, nėra lyso, 3—6 kamb. 
apt. moderniškas, šaukit Vincennes 
8608. 7332 S. Halsted st.

MEDINIS, 2 apt., 5-6 kambarių, 
naujai dekoruotas, pečiais šildomas, 
garažas, cementuota gatvė, netoli ka
rų ir N. W. R. R. bargenas $11500, 
(mokėt $2,500. Savininkas 1738 Sum- 
merdale, Ravensvvood 1592.

, , , _ _ POOLRUIM1S su dviejų kambarių
Jei taip, tai man yra reika- fornišiais, parduodu dėl kito biznio, 
lingi 6 vyrai. Patyrimas ne- ^0^°’ 3101 w> 38 st’ 11 augštaa 18 
reikalingas. Šis darbas ne- ------ ‘-------------------------------r!
trukdys jūsų dabartinio už-, pardavimui Rooming House 
siėmimo. Atsišaukit nuo 10 J?u.rin* namas ,18 kambarilb f°™1-. 
iki 4 po piet ir nuo 7 aki 9 Visi parenduoti Vi mfel cirkle. „Ren-1 
vakaro.

Room 315, Conway Bldg.
111 W. Washington St.

dos $150. 1 karo garadžius. 
52000; $500 įmokėti, likusius 
sutartį. Duosiu lysą.

565 E. Columbia St. 
Detroįt, Mich.

Kaina 
pagrtl

REIKIA keletos gerai iš
rodančių lietuvių darbui,

' PARDAVIMUI prie 7642 Cornell 
avė. namas 2 flatų, 5—5 kambarių, 
sun, parlor, miegojimui porčiai, 2 
karų mūrinis garažas, karšto van
denio šildytuvas, paipos apdeng
tos, langai su stripsais, turiu par
duoti žemiau kainos, kaina $19,000, 
geriausia cash pasiūlymas, savinin
kas ROBERTS, South Shore 6399.

TIKTAI $1000 CASH — 2 flatų 
mūrinis namas, sun parlorai, 5—5 
kambarių, lotas 30x125, kaina 
$14,800, kitus kaip rendų. Atsišau
kit T/R. Brucc, 745 N. Hainlin av. 
Kedzie 7891.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

• 6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus • 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

PLUMBINGO IR APŠILDYMO 
MATERIOLAS

Mes parduodame šį materiolą labai 
pigiomis kainomis. Mes galime su
teikti visus reikalingus planus dėl 
plumbingo ir namų apšildymo (vedimo 

Abbot Wrecking and Lumber Co.
5201 W. Grand Avė.

• Tel. Berkshire 1321

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTOR1US 
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.)
2522 So. Halsted St.. Chicago

Phone Vietory 7452
■ ■——■BUNGALOW — lotas 120x125, 

$7500, 2106—12 N. Mansfield, prie 
Grand avė. vien tik lotas vertas $75 
pėdai, savininkas, 3015 W. Madi
son st. 9—11 a. m. Matykit šian. 
dien.

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

I-mo ir 2-ro MORGEČIO
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Educational
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit- 

1 metikos, pilietybės, knygvedystės, 
I stenografijos ir kitų mokslo šakų.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
J. P. OLEKAS, Mokytojas

3106 S. Halsted St.. Chicagn. III

PARDAVIMUI medinis 2 apt. 
6—6 kambarių, yra skiepas, prie 
bulvaro, naujai dekoruotas, kieto 
medžio grindys, furnas šildoma 1 

netoli gatvekarių, bargenas 
Savininkas 

i apleidžia miestų. 1919 N. Kedzie 
avė.

Pardavimui naujas apartmentinis 
namas ir krautuvė, 2 didelės krautu
vės su skiepu, 6-4 kambarių apart- 
mentai, 4 karų garažas, rendų $6540, j 
su $40,000 galit veikti, kaina $53,000, 
priimsiu lotus kaipo įmokėjimą. 3801 $-«>00.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis, 
5—5 kambarių, 50 pėdų lotas, ga
ražas, 5349 S. Campbell avė., 2 fl.

N. Cravvford Avė. Irving 2634.
ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti «į vieną die 
nų, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 <---------------

BULVARO biznio kampas, 75 
pėdų, labai gera vieta dėl gasoli- 
no stoties.

2256 W. Division St.
LIETUVIAI, bukit pasekmingi, 

lankykit Dickinson Business College. 
Asmeninės instrukcijos: 60 dienų 

Central 62601 kursus. Trumpraščio, knygvedystės, 
! mašinėle rašymo, dienomis ir va
karais. 218 S. yVabash, Room 824. 
Wab. 2082.

Puikus biznio lotas, frontage 33 pė- - -------- -  - ---------- ---------
dų 6 kambarių moderniška ' cottage, , f . ... . - n:
garu šildoma, prie 75 St. bloko ( « afe ?1*6J’50° Jk‘
vakarus nuo Cottage Grove Avė. Kai- ^-'hOOO. liku namai gražiame Be
na $15,000, Vi cash. kitus išmokėji- vvr’y 11*^:s’J.)UTnga owOuJ!nSm s* J f

Tol nadcliffo randasi 10033 Irving, 9944 Prospect,ma.8. lel. Radcl.ffe 0X25.. 9820 Hainllton, 1)850 Hoyne. Key.

EDWARDS PUIKUS NAMAI - 
gražus, moderniški, $16,500 iki 
$25,000. Tikri namai gražiame Be

randąs! 10033 Irving, 0944 Prospc 
9820 Hamilton, 9850 Hoyne. K 

kurie gali uždirbti $65 j sa- . A£ .Pni 'si<£,UVi>tlqniai'iivX*”'i 120 Lietuvio! darykit bizni su lietuviais, ;----------------------
vaitę. Patyrimas nereika- akrį famui, išrenduota, yra 8 kum-: VttVuX'rrar iže»m^"^u“vi^ Pardavimui 2 fintų namas, 5-6 
lintraa tik biski turit mokėti berlu nll,,llls <Hdel« barne ir t. t. ? į*, fi' Bmainvs’iu i lota ar- kanibarių, gasas, elektra, cementinisiingas, UK D18KJ tunt rnOKetl nc|o|i St(,rlill|(i nLj kllinll $200 už ’? ^sXl?S«Hmo^^ skiepas, arba 6 kambarių fialas ren
kanti angliškai. Tai yraYra W0002312 W. Van Buren 
proga visam gyvenimui tiem uG7ėeS%i Harrhon ,’t. Oak ap‘- 2 
vyrams kurie gali susitikti park, m. Austin 3074. 
su savo tautiečiais ir pasi
kalbėti. Pasimatykit su ma
nim asmeniškai šiandie.

MR. SUTHERLAND | 
r 1003—100 W. Monroe St.

Exchange—Mainai

GRAŽUS bungalow, karštu vande-MAINYSIU bungalov/ ( lotų, 6 —
kambarių mūrinis bungalovv su vi- niu šildomas, 2 karų garažas, plieno 
sais (rengimais. Mainysiu j lotų. izn.>c4mkniirtatn nwdžU trimns.

THE ROYAL MORTGAGE & 
I REALTY CO.

Hemlock 8300.

konstrukcija, kieto medžio trimas, 
miegojimui porčiai. 1 metų senumo, 
kaina teisinga. 5752 So. Maplewoo<l 
Avė. Tel. Prospect 4271.

KAINA nužeminta $2000, kų tik 
užbaigtas 5 kambarių bungalovv, 
5233 S-. Kilpatrick Avė., 14 bloko 
( pietus nuo Archer avė. karų, fur
nas šildomas, aržuolo trimas, gra
žiai dekoruotų*, stikliniai porčiai, 
kaina $6500. 1808 S. Ashland avė. 
Canal 1272.

NEBRANGI biznio prapertė, 2 
flatų, kaina $15,500, mūrinis na
mas, 5—6 kambarių, 2 karų gara
žas.

4316 Milwaukee avė. 
Kildavę 7491.

BARGENAS Marųuette Manor Bun
galovv, mūrinis, octagon frontu, karš
tu vandeniu šildomas, tile lietaus la
šų vana, stikliniai miegojimui porčiai, 
baltiniams klosethas, dideli viškai ir 
skiepas, franeuziški langai, garažas, 
5919 S. Washtenaw Avė.

ESU priverstas parduoti naujų 
muro namas su grosernę ir bučernę, 
art kampo Archer Avė. Duosiu mor- 
gičių, kaine $13,500. Kreipkitės 
4607 So. California Avė., 2 lubos.

Miscellaneous 
_________ Įvairus__________  
HELICOPTER 

Kas nori į
foot povver, pakelia 300 svarų, $----
Gasolino jėga pakelia 500 svarų

AR JUS NORITE 
įsigyti aeroplana — didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
įkelia 300 svarų, $3800. sąlygas? Leiskite mums jums pagel- 

. .) boti, išmokindami jus Auto-Electric
$4500. 4634 W. Erie St. Austin 4204. Mechanikos pamokos ant kostumerių 

karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmoku to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

i SCHOOL
1507 W. Madison Street

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 (mokėti, kitus per tris 
metus. Pašaukit dėl apskaitliavimo. 
Hem. 7960.

5429 S. Ashland avė. 
Arctic Construction Co.

General Contractors


